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تطاؤحالتيالوحيدةالقوةهيانهاالجزائريةالتحريرجبهةالذيالموق!تطوراتقاطعةالعالممثقفويتابع

وا!رياتالجزائريةللحرياتالمشتركالعدوضدحقااليوماصدرواحينوفنانيهماوعلمائهافرنأمفكريمنعددوقفه

"أالفرنسيةمتظمةاعضلءعنبالدفاعبيانهمالماضياتهرفي

اصبحسارترايهايشيرالذياًلتضامنهذاانفرنسافيالجزأئريينالوطنيينتمدالتي"جانسون"

المناضلة،الشعوبلجميعبالشسبةمصيرياتضامنااليوم.المعوناتالوانبمختلف

المفكرينلجميعبالنسبهوتيقتضامنذلكقبلوهوالحربة.مثلووهماصحابهانالموقفهذافىوالرائع

حيىنالقوميةالعزةتاخذنالاولحن.العالمديالا-رارمنذتسبرالتي"فرنسااهـ"هذهفيالحقيقيون

يساغدونالذينالفرنسيينان":ايضايقوللارترنقرأالمئةهؤلاءوجدفلقد،والرجعيةالفاشيةطريقفيسنو.ت

قضبخدمةفيانفسهميضعونلاالتحريرجينشبمساتدةعليهمتفضىالانسانيةكرامنهماناعشرونوا

وحريتهمالفسهماجلمنيعملونانهمبل،اجنبيةفبى"القذرة"الحربتلكمتابعةءلىالتمردالىالدعوة

فلسفةفكطالرئش!يةالفكرةهىوزلك"..ومحمشقبهمنحترع!اننا"ليقولواالبيانذلكؤاصدروا،الجزائر

معينا،قفامويتخذاحينالانسانان:الالتزاميةسارزرونحترم،الجزائريالشصبضدالسلاححملرفضونبرر

معه.كلهاالبعثريةرازمبل،وحدهانفسه!لزملافهوانواجبهمعنيجدونالذينالفرنسيينهـلكصررو

.صنالايحسهالابطولةعنيكشفالموقفهذاانالئنعبباسمالمضطهدينللجزائريينوالحمايةالعونيحملوا

اجلها.منوحياتهنفسهويكرسالحرالفكرقخيةيسبنف".الفرنسي

رزقهم،فيوالفنانينالمفكرينهؤلاءمعثلماصيبوقدسارتربولجارالعظيمالمفكرشهادةاًنفيريبولا

وطسب،الدولةمرافقفيوالعملالتدريسمنفمنعوا،المقاوم!ةاثناءفيمثلهعلىعودناالبطولةمنفهـباتعد

يقفانهذافيالؤلمولكن..ينبذوهمانالناسالىمننفسهيتمالكلااحدناوان.كتبهمنكثيروفي

هـؤلاءرفاقهضدالفرنسيفةالثقلوزيرمالرواندرول:شهلدت!هفييقولسارترالىيستمع"حينالارتعاش!

،خياليونر،نهميتهمهمالذيالحكوميالبيالتيوقعوانامنحوانحقائباحملأنجانسونمنيطلبلواء

ناإؤهـ-فا..بال!يانةيتهمهمويكادورومانتيكيون!!كا!ولانبوسعيوكان،الأوىالجزائريينالمجاهدين

خالقوانه،"البشريالوضع".؟لفانه!حالروينى"..ترددتلما،للاخطاراعرضهمأنغيرمن

فىلونينافالذينالمضطهدينألابطالاولعكجميعوانس!،"اعداء"بعدليسمواالجزائريينانذلك

رتذ!أز"ولو..وكزامتهمحريتهماجلمنرواياتهويحرونويقتلونيعذبونالذينالناساولئكاصبحوا

يستنكرانعلىالحكممنالاستقالةلاثرالابطللهؤلاءاخرىمعسكراتفييريننساؤهمبينا،المعسكراتفي

!الاحراررفافموقف"الانسان"قضيةهناانها.جوغانيموتراولادهن

الذيمورياكبفرانسواوكذلكبمالروخيبتناولكنمنيناضلالذيالانسان،جايةوافسحةتنتح!ا
الحرية-بمبادىءوايمانهلديغولحبهبينضائعايزالماالحواجزفتتهاوى،اولاد.مستقتلوهحريتهاجل

فنجد،البيانقحيمواسماءنقراحينتمحيالخيبةهذهانويفرض،والتقديرالاحترامموضعويحبح،والع!صبيات

ولمختلفلبدع1الفرنسيللفكرالحقيقيونالممبلونأنهم.والتأييدالعونالنثريالضميرءلى

بوفواردووسيمونسارتر:المتجددالمبتكرالفنالوانالتقديراكبرنقدراننستطيعالعربالمثقفينونحن

ر.وبوالينبريتونواندريهنادووموري!لوفيفر؟هنزيالمأساذلعشلاننا،فرنسااحرارمنلحفنة1هذهموقف

غيرين.ودانيالوريهسين!وسيمونساروتوناتالىغرييهنكفراننوشكولاننا،ود.،ئناخ!حملئرنافيئريةالجزل

بالتحيسة)جعثلامنالمربمفكريبينيكونفهلتحتفظتزاللاالتىالفئةهذ.لولاكلهافرنساببورات

المفكرينلهزلاء،والاعتزازوالتقديرالعرفانتحية،المخلحمةانيكونيمكنلاالتيالحريةهذه،الحقيقيالحريةبحى

فيهدامماينهارلنالعالمبانالبشراملعلىيبقولتالذينحينواحداشيئاتعنياتينبغيوالتي،مفهومانلها

؟احرارمفكروتمنيثوروحين،!178عامنلفرنسيو1اجلهامنيثور

العظيم،الجزائرشعبألىوتحية،اليهممخلصةتحيةقصدماهذايكنالم...5691عامالجزائريوناجلها

اثريسسعهيل!والبطولاتالمعجزاتصانععنشهادتهفىقالحين"الجزائرفيعارنا)ءصاحباليه
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عدىالسكينشفيرةبعنادت-ضدوكانت،مق!دهاعلىور-شبةذتو؟وهـانء:احاالثانببةحوالياله4ء"ثانتو،فيهبوناك،د!بدأ

اثوبذاتاربرةضتثمثقيلصمتوورماد0مجنونةبحركةوتثنبهاالط،ولة-ء-لملا3(نو،مسحهعلىيجر؟ريمنلىنم4ولكض،عرو،يسمهليءفت!رج:ين

وؤالت:روجهاالىالارر،ودممتهعطلةوظات،توقفءرمنرؤ!ستللد،ا/!ينتياماميعرقانمت

الوضع.هذافيالصغ!يرةهدهتجلسيف3افهـيملاازضي-ةنفسهالءومصص،حفالتؤدوكانت.عرؤازرشح.نكناموللأضها،الوجه

نعم""ةوهمو!ماتيوكأفيألىبشوؤءأزوجا!ضظرماي!فولبعدلايعرؤ!و!لمو،"زجة4اؤالا/ديهذهيع8جمنأشمئزانني))

الذ!لنهمالمذنبونوانما،خ!هاكلهإدحطيى-:المرأة،أ!ء،!كات،ب!درفية(يرةبهتكنولم،وأونعبالضعفيستنتهورران3و.ريد/"

!ا.الىوها3سالنارتنمىالط!قولىن،وأصوىلىحظةوسبن.بمدءبتنيبرلمجكربرءنولم

وكانت،شيئاتقللمولكنها،سمعت!رايفينتىانفينةثر.؟مارشبل،وير-،رر،مساءيمهي!سنألفانعليهو؟!،ت!-رقحهىطودللأتلبت

وكانت،ش!يئاترصدوىنهاتبدوكانت:ينبغيممااكنرعاكلة.عاؤممة."ءدقلاامرا!"بدوهذاودن.بطولهاخرنهـ،راورعيتنى،وساره

وجذلا.ء!ووساغريباكلظ!اواتخذترأسهارفىءتؤدالازوأرهذ؟تحت،الطاولةهذهامامألابرالىببقىلوبروراز4

؟هنادمادا-:قلقفيما.نيوو.!،أرها:!هلبه"وتانرفي-ت!وقالت.ايفبشيمنب،لقرب.ءصطتاعية؟لم

تماما.(كلتقعتؤدابربئجمشنت،.).جدامسرورةانني-

.اهـ-،رةاسليلكي،عحتنت!معيراخرعملاادتكبوانما.شي:،-كانالضجمماالةرحةادنشوة"نالش!كازلمكفيكانت:ماتهوايىهاوزظر

.الدممنظرتحتملكيف!رىأنار"؟-:أيفيش9،لتو.غضبالى!ةوريير!اكافياتافهشيع

ماني!وونظر.اجفان!اوخفقتخفيفةصرخةايرممفيشجارةوأطلقتالماءهذاانني.مسرورةفمأكونسقطتواذا،ؤيالامض!ازاتطر-

باطنو!ش!ا-ع"ىابيدهاالسكينتمسككان!:ايفيشءرريالىبرءكأ.!ة"قىص؟+نيادفن

الابهامخ!4دليماببنانفئقتؤدبثطرتهاوكانت.بعنايةارررىيدها:حماسةويوقائتقي-مت9و

هاتيو:وص!خ.مهلعلىيرقكلالدموكا!،الصغيرالاصبعزرر3ص!ىلم!صع!برةأؤيؤة3تكهحانها-

.المسكيئتانيداك..ير-!أ؟ة-؟!حمعيرةىلأؤلؤةيرلم"عع(لذيءأ-

:4ول!مأك،غموضفيتقهقهايرفيش!3!!ت.صعيرة5ائفضا?!ودؤغذبكل*لمقكأ،ةمم!شديرانرها.ارلرظةوو!ه-

عشيها؟تديرسوف!انهاتظنهل-.!اررةاننى

مقاومة.؟نزفيالسءصيرأخذاي!ثرفتركتهالطاولهقوقيدهمان!بوومدءا!ىالشمفرةصمحقى!،توأتت،مقبضهامنبوري!س!كبنوتئاولت

كانادضكبماالهـلازضإفيايفيشاصابعالىينظروكان،ضائعإماتيو3؟نوةفجطةسألتتم،طيهابمحاورةتتسلىوأخذتالطاولةجانب

:وفال.تؤلمهاكانتإدهابانيفكروكان،ؤهـلوثلحاالدم؟تلك،بالهاما-

جرحك.؟تعمدلمموؤءالمغسلةسيدةفان،معيتعاني!مجنونةانت-؟من-

خبيثة:ضحكةايفيشعنوندتمجيئهامنذكفلمازها.جازجمئالى،الاسودالثوبذاتالمرأة-

؟تقوللمامدردانتهل؟جرحيتضمد-.توبخ!ي

بءرءكأ.ظ!ما،ارجوك،ايفيشياتعإني-:ماتيوفءهضىمن؟يف!يشالىتنطر!دالاسالمثوبد!توكاذت:رأسهماتيووأدار

تنهض:اننجيرمنايفيشىمقالت.عينهاطر!

.الزبدةءننمثاكلقىكانتيدياناظنكنتلقد.صرالذيذشعور(نه-.صحيحاايى؟ترىالا-:ار"يثىوسألت

فاحمة.!عينايىهاونطرتانفهاصتىاليس!رىيدهارفعتؤدوء،نت.نعماناظن-

وؤالت:.وايابهنملذهابف!أنه،ناحيةكلفييسيلاندموكان:وفكرالحاؤدتينالغإمضضينوعيةيهاالكزالصغيراي!فيثروجبههورأى

دجمما.ارىانكثيرااحب.دءبانه-جصداف!متؤدالاسوداكوبذاتوكانت".اصمتا!بىخيراكان"

كغى!،كفى-:ماتيوؤ،لزوجهاوكان،متغطرسامظرااتخذتانهاذلك:عنهابرإتهـثانكاناانوما

نقطةخلتفمم!قي،بصةءمنهتخلص!تولكنها،كوتفهامنايفيشواور-ثكم"ومازوفكر.الكبيرتينبعينيهايكغيشإلىينطرفراحتيقظالىقد

ت!خعمانإ،س:"يئماتيوالىتنطرايفينتىوكانت.الخوانعلىكببهبرةرملاعطاءمست!!اوكا!،وال!نالكسليس!تشعروكان"!مضجراهذابر:رو

وسأئضه:.راهية3.شيءحدوتدورليحولشيءل3

كأ"شامت!رزخ!قي(ف؟واة،فت"؟تلمسنيبانئضفسثتسمحكل(زتت-:ال!مكينتخاطبوهيايرفيشمتوتمون

ناإغضبكو*-ئى!انه،ف!يهمبالغاذلكستجد؟نثاوؤنانءني3!نازبي."حثصمةفررت(نااما.م!تضتممةلازهاز!ضقرنيالمرأةهذه-

بدمه.المرءيت!اى(1قويبرءصوتفج!أةواةإفت"شهادقمافياس!ط-وسوف،وأثملاتسلى

وبسط،إير(ممىفه(د.الغضبفرطمنإهـ!فقء!انهرنض!عرزيوء4وكان!الحمنممةاكرهاني

:بتلذدوقال(لطاولةعلىا-مم!رىاإهـه.ارجوك،إفشايرااسكضجم!-

لعبداثانهافئ!.جذ(بااجدهانيبل،إفيتنىابرا؟فيه"جمالغ-:وقالتمنئلجةنظرةايرغبش4ا!فنظرت

بخا!نبيلةالطبقةؤخرإت.نمارسهفء-يمن:.زرووطلا.مح"فشمارلمضماانت.صحيمح؟تكامنيانكاظن-

زكلريربى.ليثجمإءيرنئم!تير!هـولمباطنفيو(صدةدقورةالى*ينوزرعا!كح!هصا"،اأكرقسأكون،وابياورىبينلاونفيورثواتءضصرلدصأؤف-!

ؤ-يو"قي:ضها،بزهستهيم،لحيهفيمركورةظ(ت،اصيهمكفياتركوصيىس.فك

!



ذاتالارضالىونظر،المصفربالرماديملمعينبابينعلىذهبمن.مننممئزةأيفيصثيوقالت.انهواء

فتمدد،،لمط!ربالانيسونمعطرةرائحةواستنشق،البيفاءادبعات؟انزعها!انزعها!51!آه-

:باندفاعوقالى،قلبه:اسنانهعلىيكزوهومانيوققال

مغسلة!سيدةالمرءيكونانجداالرديءمنليس-.الناسجميع"ننناولفيهذاان؟اترين-

لا!طبعا-:تفتحفيايفيشفقالتكشنولكن.عليهيغمىانقليلاوخنتي،والكمافةالعذوبةوا-تتذمعر

لحظة،وترردت،رقيقةوحشيةهيئةفياليهتنطروكالتيفعللمانه.وخبيثةردي!ئةلوطانوارادة(لممدومالرصىمننوعداحلهفي

فند،المجرو-قىماتيوكفعلىأليسرىكفهاباطنفجأةاطبقت8ثذلككانبل،محسبلاير!يشازدراءكفه1طنبفيهذهاذكينضربة

موضحة:وقالت.مبللاصطفاقدلكءنحمار،انني":وفكر.وحياته،ودانيال،وبرونيه،لجاكتحديااإضا

حي،بأدنوأحس،كلمةيقولانغيرمن!!هاعلىماتيوقثسديعتطيعيكنلمولكنه".عجوزطفلبانييقولاذحقعلىبىروفيوان

:ايفيثطوفالت.يدهفييفتحكانفمابر(ناحساسلديهوكانما.نيريدالىتنظرايفيشىوكانت.مسر،رايكونانمننفسهيرمنعان

.كثيراتبنلمنيانك-منيتدفقكانالذ!طالدموالى،الطاولةعلىمسمرةتبدوكانتالمني

دلك.اعرف-.تماماتميرتقدهيئتهاوكانت،ماتيوالىنظرتثم.النت!فرةحول

ببعضتشعروهيالخزانةمنخرجتقدالمغسلةسيدةوكانت؟مهلعلىوقالت

وقالت:حديديةعليبةوفتعت.!ضمعسر؟ذلكفعلتلماذا-

.المعلاجهوهذا-؟وانت-:صلابةفيماتيواهافسأ

ومقصاتوابرا،اليودصبغةمنزجاجةماقيووراى3،نو،العامارآيدلككانمهددةفجةثمةكانت،يسارهماوالى

:فقال.ولفافات:ايفيثىوقالت.ايفينسالىينظروكان،منهيسخرما.زيو

.جيداتجهييزامجهزةانت-.جدااسفةانني..انني51-

وقالت:جدفيرأسهافهزت:تنقضقالاسودالثوبذاتواخذت،الضجةوتض*مت

امرأةالقت،الاولامسى.للمزاحقيهامجاللاايامهناك!51-ذلكمنيمنعاانيجب..الاخراحدهماوسيذبح،ثملانانهما-

إسيلالس!بدهذأوكان.زبائنناخصرةمنواحدرأسعلىقدحها.هذاارىاناستطيعلاانني

كبيرةشظي!ةحاج!بهمنواذكنزعت،عينيهعلىفخشيت،ويسميلدمهةالخادموهرع،الىر؟وسبعضوالتغتت

.(لزجاجمن؟شيئاالسيدةتريدهل-

ايفيش:حولنفسهاتثغلالمغممملةسيدةوكمانتالىواتذارت،فمهاعلىمئديلاتضغطالاسود،الثوبذاتوكانت

صبغةانها،قليلاسيحرقكذلكان،جميلتيياالصبربعض-الجرحمنالسكينبسرعةماتيووننى.كلمةفيرمنوماتيوايفيش

.انت"ى،حسئا،الي!ود.شديداألماذلكدهفأصث

.:منخفضبصولمظايف!يشطوسألت.السكينبهذاايديناجرحنالقد-

(نة؟الرصقليلهبدوتاذا...تصارحنيهل-:ريخفعلانغيرمنفقال،دلمكبرفعلغيرهمارأىقدالخادموكان

نعم.السبدةؤان،إغسلةاالىيتوجهااروالانسةالمسيدشاءأذا-
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وف-الت.وصمت4رأسفأحى،بهيسجيبماماتصويجارؤلم.الان.لم؟لمئيهذابدأ!ةد-:ايبهبنفطاتف!ا!.

المغسدة:س!دة.كذوكو(نا:ماتبوقالط

الامر.ازت!ى-براصرف"السادة))ثم"اتلىلسبد)ءاهـة3وقرا.اسع*دوكا!

!



؟ظحرظحظعظح-يرحسظ

لبرجمي!ايرص!صعمرو
*-،-!جحهيم

حي!-،ذت!ونلا،ؤالحى،ة.خطيرز3ورر.%-كل-ارألاصت"عحسر..فالضو!س!وهذأء!رزأانفيصراءلا

زكأ-وملننارفوتتسحعتمش!بانالا،تضصابر!انجما!..رذاف!-إومصعثرالسابعالفرنن13كما،وا)،لعألفزع

..نفمهاعلىالمنكفئةالنحسرةاحباةأاما.--في-لىالىةألورزيققياومال!دح!مرترالثامنوالقرن،الرياكحية

لىغظلاللاهثال!لبحياةؤهيالإ=ظ"الراووخةفيأء-ادأ51،.المحيولوصيةالصاوممحرىتسالتاهـحوال!رن

،عيص-4ويفهضالز!نعنف!بهماحلنقط!ا"لجدرانكاأيي3!صدقوذ!.كاموالبيرقالهكذأ

أرق،افااانبريد.كياز"قعةووءلىالصابإرصأماإصبض.تبمالشيالرؤير،و2النتطرذووفهنلخمنانحدنابن،ورجدر

لىجش-بمان،مضىفيما،بمقدارهنكارنطنا!!ن!وامختبناإغهرد!نالمثووينن3دددصل!لهامناعألمأيرى

اتياالقوىفانايىومأما،ولي-مجبرم!!بث؟فور!صل،المهزوزالفزعألجيلهذاابخاءصنبه1وأضرككلاصو

كاعمانالسبايديأو،ركماءصماءعهحاءؤوى5"،--اإحش.إلعس!رمراأءراصنبشأنشثالايطرحطصرلىالاقدأم

الحدبر-حتالتكنولوبري1)لمعام.إ.يسأ)ونلاؤ!مب!م.ص-3فيوألنظويلإت-!كأبربهماأ!حهنلافيالعإملياخلقد

الألة..واحتجاجاتناوتوسلاتنااهاتناالى-.ءب-لاذافي-،أرتدادا/نحص-!هإ؟!ابعدهيرتدقدحدا!زرأز،ء!

بي،-يطبقرهجبةفولاذيةابورمخاذيوحنتىالىلف-ث.ؤ،-.الاز-مطنرررتلى،-حمانوا،لعالمآويدمر،نفسمهلينقضط

أءعاقض،وف--ي،ا،نلعيغتىاننا..العاري؟ركبكأ،ءاىاًلازسمانينت-،ده3بالذالالممغثنائيض-طماثال"زراونمضحة

قضبمبت،!،أ/-ب!نوالمسن!وناغازاكى!!روشبماوك،مصلا-!،صالاح!-ةي-ضروليدأ،الستقبلءنأ(نقط!فقد،ال-وم

لث-ي!ءملطعلىتجهزان-كادت،لبرعب9والفزعإدوم*وو

بفتعكلهـؤا-.كانتالتيبالانسانالثقة!و،.؟ري-.ص!-؟،

السالفة.العسورات-،ء+دمنتارب!هاىنأى،رو،.ؤ*وولاصف

المهدور،أ)-.،لفايمانالاذلكبالانسانزؤورناناحمناواؤى.3ممرضقىدإرءةانك،دالملىقبكأ*راث*را-

ليعدلوير؟ونب،يرعذبويقتلالانسمانانيرومكلزرىوجحىن:؟؟،لتالسسورمنالمغسةل!جمدةوج"ولصهر

أكط--،ق!رلمى-نطاقاوسعءلى-فبعةالرأهزثكلاساه"قالاعمنكأ-ارو،تض"اهمبان.!جم!هذا!اوه-

.الفردىلاألاؤ--صلزي.الدقةتتطلب

..ا!/ضطروكانا.خرجا،،?ئؤيفرنكاتةءشرما-نهوووصع

العصر.هأ-أفينفسهامعالازسمازيةحواراتهىإغد:اية-!وؤانت.المضهد.ؤء!ادصقعتجنيديهـهاالىرضىفي

تسمتطيعلافأرسكا.انتهىقدوالفهمالتفهمء!رانإوي!دو.خشبمنيدالماكأن-

التفه!علىيفوىلاانمسانصنتفزعانألااردأأليومو!كب،زفنيانتوثكلىولاوكانت.!قربا!لأقدالمرؤء!وكان

حقما!مفزعشيءانه..والفهموكان،طاولتهماءلىلى-طجثبوريرسوكان.الحلبةوسطفيواقفة

...!ذا!اخافيارائهعنالتعبرعناقياحهـنهناكو!-ان،اخ!فياؤ!3،وزوج(لاسودالثوبذاتوكانت.ينتطرهما

صا،3--فالالحممتكياناتهافوقرانقدكضيرةملايهتفح!السكايرمنودزي!ئةممةلمئبننصفقدحانء(ودننهماعلىباقيا

بجدوىنتؤهـ-تعدلملانهاوام!،وفزعاؤاخو.هـقو!ةء!ة

التعبير..ضلالانه-:م!"ن!بووقال

ف---وقاليومتترنحالر!يبالصمتمنصؤامرة.!لتو!ر،اجل-:ا!فض!قالت

ألاز--،زجة!:جذلنظرةبوريسىاليهاونطر

الرولىمة،،برالتطحملاتعنتتحدثلا":امطلونيقث؟نفسهمنكماكلدبحهل؟مادا-

يقوهـون".الرجعيةالحركاترز!جعهذاحديثكفان.القذرسكبب!نفىانه-:كزازةفيايورينت!قالت

ر*(لصمىتفتلوذ،اسوفييتيةاالتجربةظلفيذلكلك:نم!ظرةيدر!االىبرنمروهوبوريىقيل!

نكلوالاأ(-ءاونعنتتسدثلا)الكرورولونو!؟كوهو؟نت.!هـا!صا!4رررو-

انجء،لثمب--"والسركاتفرانكومعيسكسىوز.*عطفزظرةةءهـ-دة41إد!االىتئظزايرهـ*ث!وكانت.وصهن!\

ءوا!ادىأقيثءبةثجع!ذااحدبثكفان،ارجصيةواعلى،القاءةالىتسربتقدالرماديوالفجروالرطوبةا!نعلمسوكا!

فتل!وذ"ال-"عالمكفيذلكلفىيقولون"!لهدامةأ،لى؟نؤة":ءإ؟ىو.وقكرال!ءجماحارقهورص!ثبرائ!ةانا3واح!مالس،عير

موحنتلىؤ:-!راصاهذاعالكفيتحول،اليضالياهـحمتبأيشكإءبعديؤ*ربر*نودم،س!يدان13و".صغبرةوةا؟)1قالتلقد

.!قؤا--،افي،رجافي:مقورءلىالخارجفيجالمسانهير!-ظ3أرو،نف4ءنى

.زكشج!بحةعما!ةألى"فالخو"لطترو!!قد،تاذ%:إض!،ا:دددقالتدهد":فبم9و.صجما"4خادج،ا"رفصخارج

..و:ا--بإوجيةوالتطبيقيةالنظريةالعاومكاقةز-غخدم"خالدةانمي

هـنافتزرتالشيوزبشصه،هذأعححرناعامهوفالكأو.تغنيلولاواخذت
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بي،-يطبقرهجبةفولاذيةابورمخاذيوحنتىالىلف-ث.ؤ،-.الاز-مطنرررتلى،-حمانوا،لعالمآويدمر،نفسمهلينقضط

أءعاقض،وف--ي،ا،نلعيغتىاننا..العاري؟ركبكأ،ءاىاًلازسمانينت-،ده3بالذالالممغثنائيض-طماثال"زراونمضحة

قضبمبت،!،أ/-ب!نوالمسن!وناغازاكى!!روشبماوك،مصلا-!،صالاح!-ةي-ضروليدأ،الستقبلءنأ(نقط!فقد،ال-وم

لث-ي!ءملطعلىتجهزان-كادت،لبرعب9والفزعإدوم*وو

بفتعكلهـؤا-.كانتالتيبالانسانالثقة!و،.؟ري-.ص!-؟،

السالفة.العسورات-،ء+دمنتارب!هاىنأى،رو،.ؤ*وولاصف

المهدور،أ)-.،لفايمانالاذلكبالانسانزؤورناناحمناواؤى.3ممرضقىدإرءةانك،دالملىقبكأ*راث*را-

ليعدلوير؟ونب،يرعذبويقتلالانسمانانيرومكلزرىوجحىن:؟؟،لتالسسورمنالمغسةل!جمدةوج"ولصهر

أكط--،ق!رلمى-نطاقاوسعءلى-فبعةالرأهزثكلاساه"قالاعمنكأ-ارو،تض"اهمبان.!جم!هذا!اوه-

.الفردىلاألاؤ--صلزي.الدقةتتطلب

..ا!/ضطروكانا.خرجا،،?ئؤيفرنكاتةءشرما-نهوووصع

العصر.هأ-أفينفسهامعالازسمازيةحواراتهىإغد:اية-!وؤانت.المضهد.ؤء!ادصقعتجنيديهـهاالىرضىفي

تسمتطيعلافأرسكا.انتهىقدوالفهمالتفهمء!رانإوي!دو.خشبمنيدالماكأن-

التفه!علىيفوىلاانمسانصنتفزعانألااردأأليومو!كب،زفنيانتوثكلىولاوكانت.!قربا!لأقدالمرؤء!وكان

حقما!مفزعشيءانه..والفهموكان،طاولتهماءلىلى-طجثبوريرسوكان.الحلبةوسطفيواقفة

...!ذا!اخافيارائهعنالتعبرعناقياحهـنهناكو!-ان،اخ!فياؤ!3،وزوج(لاسودالثوبذاتوكانت.ينتطرهما

صا،3--فالالحممتكياناتهافوقرانقدكضيرةملايهتفح!السكايرمنودزي!ئةممةلمئبننصفقدحانء(ودننهماعلىباقيا

بجدوىنتؤهـ-تعدلملانهاوام!،وفزعاؤاخو.هـقو!ةء!ة

التعبير..ضلالانه-:م!"ن!بووقال

ف---وقاليومتترنحالر!يبالصمتمنصؤامرة.!لتو!ر،اجل-:ا!فض!قالت

ألاز--،زجة!:جذلنظرةبوريسىاليهاونطر

الرولىمة،،برالتطحملاتعنتتحدثلا":امطلونيقث؟نفسهمنكماكلدبحهل؟مادا-

يقوهـون".الرجعيةالحركاترز!جعهذاحديثكفان.القذرسكبب!نفىانه-:كزازةفيايورينت!قالت

ر*(لصمىتفتلوذ،اسوفييتيةاالتجربةظلفيذلكلك:نم!ظرةيدر!االىبرنمروهوبوريىقيل!

نكلوالاأ(-ءاونعنتتسدثلا)الكرورولونو!؟كوهو؟نت.!هـا!صا!4رررو-

انجء،لثمب--"والسركاتفرانكومعيسكسىوز.*عطفزظرةةءهـ-دة41إد!االىتئظزايرهـ*ث!وكانت.وصهن!\

ءوا!ادىأقيثءبةثجع!ذااحدبثكفان،ارجصيةواعلى،القاءةالىتسربتقدالرماديوالفجروالرطوبةا!نعلمسوكا!

فتل!وذ"ال-"عالمكفيذلكلفىيقولون"!لهدامةأ،لى؟نؤة":ءإ؟ىو.وقكرال!ءجماحارقهورص!ثبرائ!ةانا3واح!مالس،عير

موحنتلىؤ:-!راصاهذاعالكفيتحول،اليضالياهـحمتبأيشكإءبعديؤ*ربر*نودم،س!يدان13و".صغبرةوةا؟)1قالتلقد

.!قؤا--،افي،رجافي:مقورءلىالخارجفيجالمسانهير!-ظ3أرو،نف4ءنى

.زكشج!بحةعما!ةألى"فالخو"لطترو!!قد،تاذ%:إض!،ا:دددقالتدهد":فبم9و.صجما"4خادج،ا"رفصخارج

..و:ا--بإوجيةوالتطبيقيةالنظريةالعاومكاقةز-غخدم"خالدةانمي

هـنافتزرتالشيوزبشصه،هذأعححرناعامهوفالكأو.تغنيلولاواخذت
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مصاهدةيومئذ!عونلممبولاز!م،ألابدالىضهم3ألؤرصةوادواتطأجهزتهنحنءامأز"...الجيما!ذأابنلءدماء

وس!ا!كا،.الص،لمفيؤ!الخمو!اقهررو!المذا!ةءش-:خةارا---اخ!ا!كلروخىوه

ورور-ىندردألت،مالصال!صاروتصءالمخظ!!ؤلاءفةكاعلى!ءالانص-ششلطبازخاابزغ!مانزفم!"لهتولالذيصن

.إكأوفا؟هـ؟،نكلفيالفزعاجنحةعا-ص!-لمهتربنعس!سق--ي

فما؟إخىوأؤضهربىالذيماثم؟ؤ-الخو4ر!-كوالذيمارشضص"--،الرهبجمةالا!تعدأدأت!زرهءلفما،أذن

فتإوأفبفف!اوير،واحدةحقيقةفالكأثيحضويللدهـارتمهيدا،راغموهولييديهالخائفاافزعأالاز--،ن

منتروعا.أروراالقتلف!"لكونعالايححتوي4از...ذ؟ته؟،وألتدصير

تاؤ!-ماأرورأألانسانيةالحىةتكونانالايرفصىفهوىيلالخوفيصنع،فالضوأداة!والذي"لازسان

يتؤهمن1رديرالذيالفردوء)!.؟لمى،عررمقط-منصطرصامرب-راأحضىيارأعادابمفىدأحتى..الححاةلاشىءكل

إجابياأقفارووتخذإن،لثاالححاواىيقترحو4المور!-/اهذه.-أبليوتتعبرحدء)ى-ءالموت

له-":ضعم!رهاعماقفيلييى-اءلانءايه..ازاءها؟!-4عالمفينعيىنلاننا،مريعفزعفينصىتلىانخا

لهجماتأولل!وتر،صرىأورطررورةازرورىرأناريدمنكلرل،والاتارؤ،م4وءا،ايديولوجيةتجريدات

وإلهجومبنالاصررور-لاؤومإنردأرهل))زم"؟اًلاخرلينقمطا----حقءلىنفسهلظنلينالمذعورفرادالامنفيه

"؟بر،صرىاوإقةبرطرءا-"م.ءطاقبر،طلءلىوأللاخرين

ؤال!س-نالس!ءي!ءلىءيبالنير!--ونأؤرادأهش،كانوامث،ل!--،اجوتواليكاسوويرى،((ال-ويهه"يرى

،-!-نص-ايى-لأاةالىونبوورركأ-الافرأدوووؤلاء.*ر*)ء-نلىقطرنص--لاىرالحضالىأس!لاإن،السص،خطبنرون

.رىال؟-ا--،ل!ييةا)لماءعفلةلسبلاتمهداخىا،ئجال!ت.إ-أرولاطبقا"اعولأ"و"الخأمل))ه!و،هـ-ذهألالام

نرو--واءخىاره،،واطراصالحياةزوراهـة!ةاكلروءةبي-رحدامهـذاء،لمش،ء)ىينيخأ)ذي،خالمتولكن

.المتاعسقىإالخدرصابن،أ.فخزن5تماثيلجميعف،.رولللطصمالحة

!الممىألةتأملك!-،-"جربةللمشمضطرون"جميعاولكننل.والجمود

.التلفونفيال!حبصىفعوزغازلالح،صرالعسرفباز*ظ.-"كامو"لاىباليفويقوإى

ساطةليوأيبر،لوكالةألاخرلينؤ!لز!ارررلىوكذلك،ا"بالوكا؟العملفه،

.المجردةالمادةرو(ساطةلاالإ،تمخل!يب-نمفكرربئمنلهاحصرلاشتبتةأجاباتهفاك

.!والتفاهـ-مالفهموىضسنافةالنظاءاىح!لظلقدنفسهولىخطنالنبىمفيربشغرقن8وهناك..مهرصجنوصن

حف-ىامضلمكضا..اقشلاؤييى-ىاؤةالنظءلىحح!لخايحدقكمااإزززانةظاصةفهبحتىيحدقمنوهن،ك،آمنا

النظيفة!ليةالذرالقنارلثرالففبحيبهمنوهناك،الشمسبوجهالنسر

ءلينساأنام؟ذافىءلى2-جزحىانبولسعناهلول؟نولاهذألا"هوللتاريحشعارأؤجمصعىروأيئوالملل

الذيالعالمهذاصخاطرحجبمااينشىبءبكلنجازفأناماعه!ح7لم!3!!413!بنهورثويقولكانكمأ-"ذاك

؟وةوقس!صراصةمنفيه!،بكلرقبا"اناو،ؤب"زصى%!علإ-،أنقااىأنيومغيرهمنأكثرجريئماكانكاموارعير

زورخبرهذأعالمن،فيالحياةصكهجنعدلا"نحا،وك،أذأو!لمنانذلك،عمليةوأكثرأيجابيةاكثرقفلمونتحذأن

إواقع؟أعنتخلوا،ورصنطولياز،ليساعاملا"الخوف"لعتبرانالراهنةاللحظةفيلأواجبنا

بصراصةاوأقعاتناقضالطوباوإةالنزعةانفيرربلاهـدرهعالمنالهايكشفالتبالفاصروةعواملن5مباشرا

فضتدماأذأ،شكولا،جداطوباوينكول.وتصالبهأجتثاثاجلمنمالثبءبعملفورأنشرعانءلينما.اليوم

نهـ--حجةآرةزحت،للازسانألانسانقتلاعتبار.أصولهوانتزاعالخوفهذأ

هـحووالسماءبالفرديالقتللانمنفىوعاأمرأاحججافىيالمثقفينهـ-نالكحير.رنتواجهالمهمةهذهان

الشظر".هذىم،.فىطوو،المىسكو%المىبرحدفمااهافيةآاوهذقعؤنفيألاشترأىش-بأكظاماسطورةظهبرتانبعد،.العالم

ولىف--ن...يمر.عز!كلنب،ولاطوثزر3لى.لحهت؟5-كالوالمطور،ؤ-جمتنالسوالفلكوأقطارؤجيتجةالسىوروهـجا

ىيملوأنصىوزر،اتطوبر،ورةال:زعةورع.ومنىزور-ر،لن،ما!--عروثالرأسمالصماألءربفيالدمقراطياياللبراالنظام

ء!حمانهـء-ال--ارأوان11،رك--ايسىأ؟!.ليونلي-رفونهأؤلاءالثق.أكأىبحمفةةالمشحدباتوالولا

بىنرزعروونصهكل-عاا--وأا؟ارء-!إجن،وليطو!!مألعمصواءبان"يرؤمنون،هجازباكماأيقةوأأر.جيتالسصوحقمنأن

.وزون----رهأقعإوأرؤضءلىتع!لومعشقداتهمازظروخهمىال--يقفواأنبكانألاصرحىقمنانليرونكط،قالحص

لىبءعفليونطور،وارىي!،فهم؟الىيرودروجش!عأووأقعإىارو-ناىصتيمنل-رولكن.الحقبانهرؤص:ونىاىيازب

..اد!ا.منصجموعهأو!ردأيحىءنايسكمما،الجالببن
.بىكلن-فلكىبر"زؤمنص،أقوذباالاىيرينء-اى.!تكلرأنؤرادالا

ؤ-بمااروساعان،الخا؟لصنقل-لرعد،نجدوهكذا.ألاذعانطريقعنرؤمنوا

والنزء--"الطوباوليةالنزءةبينصصراء،ب!ونلنهذااقالوسبظا-ون.لمثاممابلملأملوكه!المثقةونووؤلاء

"هـ-،ر:-"طور"و.ر-ةز-زعاتب!نولكنب!ومملىدس-ةولاعليهماأهـخقرواأرضمالاالط،ئرا،والضديكا

..!ا-ىيسأهالا!-راىر10أ..عا،و1افرالحديمق،تكليتدأأررؤور-وب،نالكافبةالجراةلهمتكونانالى،أصتوزهبم

ويهليالطشتال!زءهدهوينرتيرنيرنر-ىكماوءابىإ--داءحاصت.أالاصممالعمالبوجص"عاليةالاكأجاحاتاص.ث

إخهنو.-!لالاءاى-
،ثاء-ءءنعحىؤألىماور!-مملانماذ،"رعضقذلن!كا!تيتةو،حىلكي1--لأجهـنبلالموءودةممالكهموأجلأجلهمن5لا

----..-.-.-.حمعاءألانسازية

.بر،يىه"السشقبل"يش--لمنوالفزعألضوفبكتنفهالذياجوهذا.اان

ؤردء"ت3صورهرجميعألورتلوضراننجده-،وورنضاهـتفقدألاخحلافيللاحضجاهىءيدعلمان،مكان
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ؤ!ة!ورجىدون،الاوروررةرةالظفيألالفحرأءيةالسركات،أصبلوأؤعكأ!ومابقدرأصيلطرباويأمر،وجماعية

ممحصهـأز!،ا)عمبامزهعسازبالاانثلقأالنأنغا?لىمنآانية01أواقعمتةأالايديرلوسمياتمثبمبغبءتالاثلععلى-هوألأو

بر----ثتنالمقضافبهمايبون،الحركاتووذهتحايلهمبعدللفرضيةهذهمنأحرىخطوةنضطوانيمكنف،وبدلك

بمالحىالاخلازبب.ثضالتنلههبا."الغاية"ر"الرسبل"")العالمفمبألسيالمنب/للهتحعمعينةشرر!وحهبعلىلنعمئع

الاوروبيالمثقهنبابماخبيمببط،ألااررربيةالانثمترافبياتفيهـ!نثهتلرمتهباثثثأبسيطدرليرضنتأثاعةاجئعهـغب

ريلغيه.الصفردبىمبنآألى.المنالالبعيدةالفررسيةالمطاعح

دلنث؟فيألعلنأفماالانسانانهذاعالمنافيالبدينبيةالا.عورعدبباترلقد

الاررربيىكأألاخيتراكينتألحرهباتمبمينآأهيصسالعلكأتحهتل5؟9(ا!سفآسهع)بب6عناثيعيشالحديث

وان،الماركسب-"علىايديولوجياتهافياستندتقدقنبلةأولتفجيرهـخذ!زالوماللفزعمنرهيبةاجنحة

زها!ياحقمااعتبرهفيماللانبتمبادمجالاينعئآلمه،ركسىللسنبركآ،الفزيبمنالحالةرهدبه(هيرهبشثيعاعلىذرية

منأكثرفيكامخيمبيررهنا.التارينعتفسيرفي.اليرمعالمنافيبشيعالئآزآالفلثرعصاررعنتالرئيسصهب

زي!اصختلا)\الخطيرمنثالررفي،اثارهفيراحنتمهيصعمى،لثيئااععلافث،السع،هبهـزرهحأ،الضرررحآثعنت

هـضتالىالمضيدعخةأزبالى،أخصتبصفنث(،زبرنرلارالارتعادالألزآسبر5اذرهيبانفنتعهاآابنب"4للنتثنث!

قده،ركسلان،باطلوحلممضحكةدعوةماركسوراء.اعماقنافي

!سىألم!علىمذهبه!نلستنتجهمااقصىالىدهبكصا-للاوروبيةبتجاربها7يةآلاشترلضا3اماتبرروهنا

يعتعروأأنفىالحخعلفبنبيهبحيينرأزب،راهبحنآمنثعنآيثآألحتآهبفباحدباعتبارمت،-رخبيلرم2راعثالدخباعنبفرعمها

ل!كبررالذخنماركسىاحتممبوللانهك،رللفتأثالعنفعلى.رععصسلاتهالعالملممسأت

الاخبتراكى.الميجفيالعنفاسلوسممااهبا،مشررحااعرارالتحدعيراللأتئآعنبلسننثعئثأننل

نج!ارانللاوروبيالالضشرلكيعلىلهبامااصبحهنلوعننؤعهبلاراننا.(،الخاسثآةتبررالغاية"ئئآالاآلبالممدألعناسى

واهـأ،الوسيلةبتبررالفايمببعتبرانافاما،سبيلينبينرلاينبرهبهبهبءكنآاهبزؤعمباناساكناأنباال!المباببدبابأ

رتفصيلا.جملةماركسربرفصاهب،الحيانبهىاذنمياحباستثناء،رالاحتبارالنظربستحنت

بانرنادزب،المارثثسيةرفضتمنالاهبتراكييهبوعنالتارينثترستالتنبالالسئتاتبتلكلآئتعنيقامنيخبناانب؟ار

فزبصتةدبنبلخثرلهببه،الغايةمنأتجهأألاجزبءالوسبلةدحابعاآعنلالأاأر،لانسانيثآالحيائبفيألننثالحدهنت

وهيؤلاء..عقائديمضموناي!نخلولعادلانه،الدفعةقولالمثلهولللاطبقىالعالمانمز،هيغلبعدماركساليه

مزبررنالدرأمزنتامثانهمنالمانيةالاممينأابحترافثينبهميهآقظأنماماكمثران،اصلرممبنعمئتأنيهنمت،اللثثر

راللاسلونتالمباأةبتبريرتمسخآصأرعنوم،بلونثرلينتثث.سهيبثآرسيللآفهمبهآبقاتبلامحتمقبالى

الىأأنضموالذينالشيوعيونهمفهـؤلاء،للوسبلةالاشتراكيينأزأءحدةصورهلباشدالمشكلةتبرروهكذا

بعهي.فيعاامعو.عنترثتهيئنأااباثينالارنسيينرالاهتتراابيين،،حعمنعألاروربيين

خلاأرا!نالمنبقبأنتيرنأال!تيالنظرةمجعغثيههنأهللاثهتراابيسثبخيانتنبمببعدتاريهثياحكمأنبمحتلابنبا

ف:باعتمدتوقد،اليومالقلقالساخ!المثقف!الجيلبةذأتهها

رمثبابكاموألبيرفيهباملتنثىالتخللارأءحلىعرحبتالاباندناغفراقدالا(ررربييةالهبارةفيالاشترأنبينبنكان

حعرعابالسمانيزأينالمثنثقينمعبةالسرالفرنسيةللممأاوعنث،أمعهناهقرلتحقيسهالعثثآاسالينتالستخيأمفيحليسهبأةت

العالملتاانفعقبرثبيااهمتمثطبالنغآرةهنبهانماعتبارهناثتبابوثثرأمث!عنثتةوسيلابالاالعنفيكنبنالابشرصي

ر!يم.احماثهخلجاتعنتعبيرأكانتااب،للمتحنترطليعئآرسحس."النثاععه"و،(ألهنلسيلاب"لبنرأنبقثتمييز

رالتمردالقلقاصومعلاجتثانتللحلرنتطرنبعنحجمثتوامب.الارنسيوثثالاسعترلابيصربهآلاآتنادنباالابعنالاشتراكيين

فيهانهبرةانرما1،،رألهلمالهبوفلعصرحداورسيعوليدعل!ىبانت،ايهثانادراقدخبعحيعايلاشترالبيينهنألاءوولس

صت(التيانطلانبهانقطنبيىلاسيما،أحعىلاأبجاميعنصوبمبسعهليسيائهدلهآوععسى،ثوويايكنتنامبالانبترأكخب

مادتهاأ،نسانرظقب*نسنبنفىبدأت،ثورزأأنهبلاحنن!قنآنآثم.رةاأثواأ!حاللزثمعءدروبألاسحتراسثلرناعهعهيحقئآأن

نق!بعد-فيهافانذلكمقلالرغمولكن.الخاميكيمانانالااشتراكىأيبمقدورليسانهألىووؤلاءأنتههـ!

منهالتخلصكامولستطعنمخر7لسلبياجانبما-إلانطلافتألاثوريأيبمقدورليسبانهخرون7قالكما،ء،ركسيا

ولاضحايالا"ررسالت!ر"المتصرد"كتابهفيحتيع.نبهعلثآعارسثيأي!رلىأمع

عحزكما،الالملنىالصدلقألىلتهورسل"حلادونأن،الموقفهذأعز،نجمتالتىالخطيرةوالمشكلة

ءوستلمارثرامثاقأمنكافزبالمحتجمبنثالخاغثبنبمبالمثنآفون،هثأتهحاالاهبترأكيثأالحركعهدأنبخيلزآسرتنأثئحفعأستعلن

فييتيف"السوالاسطوره-"رالابوعسيراليمبنثهي"فوع/ألاسحلاثرعوثهأهعر،أ!رلخبقهبكانثاللبنثالاشتراك!!انأذ

المثقزين+الساخزتبنهتميخبحنذلنثهـخمتوثفب،-والهتأثم.نةينبثأفىنفسهتقالاىحاد"النياينت"ر"الوسيلة"افبأء

رناانةنين.صامتينمنكوسيلةبالأتهآتكنعنألتيالمارنعسيةلأعبأدئهحلىصرلحة

العصقبهوما..-لنيخبيقنتنتنثما-؟ال!منغفما.الاشترأكىالردآلتحقيثت

يننآينهثنثالاأمبرالمثثآثبوهي،المحتبمالساثنثسالاررربيالهبيئثاويظفع

الزبيالفزبرهوما..-ئتامويةنعهتنثما-؟الأانرعاأورفآستلركاعوأحثانبعخبألانسانثححعيرعلىألقلقنثن

؟للهيلاصيةمبنتناالااأرسسثآالسحخأتتناقايعخبيحيرن،وحيرهعا

تجوبضالةسفينةأن!!تحولكوكباه،منا1أنهاألالديولوجياتويهثثمون،أأعالمفهـ،ألانسانيةوالحلنتل

فف-!،،وألالمانانطمأنينةمنتعرى،أمون،مسالكوفكريهةسياسيةمنالإنسازجةالمسمتوياتكافةءاق

لمنىارهيبةكارثةبانتظاريعيمثى.شبىءكلفيالعزاءخواءالايجدونفلا،الحقعرخبحثاوفلسفيةواقتصادبهـة

الانسانجبةانكمتشت،ألابعادفيرء،دأوتذووهلتهشمهبهاالىينظرونفهم!النجاء!النجاع:ميصرحون،مريعا
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رألىلىوأءضىوتهاذلالأشمنعالانسانأذلتوبذلك،هصيمى-هـه..ألازسانأعماقفيوضمرتا"اخافي

!مالرأساثهنأز"ولو،صالوالصللأت--،تاءححفأقتاورمن!حنوععالماز"

الحببروؤراكىا---قىاهـ،م.تلانتىقدال!صلمهذاو)كن...الانباءووكالاتأ)رسممية

يالمجانأالشعإ-موالغاءالعبرىألتطهيروحملاتا::جةا)صخا!فالخوعالم4از

اكل"وأ!-الاعدامعماحاتلشاهدةشعبيةصفلاتقاصة1و4ممىرااءزجتثانفاوأزى؟فالضوءكىجؤ?،

!هـالاصالمبدأنفيالمعقوفةاهـر4الهشجانالحملمنألازصىاب؟نااعماق،ناال!زع

.إ،-لريأالراىجخارجيةوزيرربنتروبتصهامنل-ءراوف-،صوالحمامتورالمثقفونيتحولأنيكفيوهل

كانالذيالجيلذلكاي!مانوتمزق،ألحلمزيلأرزسىفواايمزاللملأعنينا(صجدفينالمحتجينمنجبلالى،،يأسى

ث-بىوأ،سباونيضكنازروو)ورك،وال!---درسض!ةنيص!م،ذري11ألتكديسىثكناتحولالمضروبا!،تأزطاق

ء--"؟لا!لالشلأ-اللأكاصكاز"لأواصلى،ا،بمامثاووكاصوولىحشلر7باللعناتحناجرهلأمتلأتو!و!عوبالنثوراءهمؤ.عوتند

رهـزيزلىص-ذمنا؟:ارر-"وااد-الى-ةومحترفيالثازيةاذهانعاكماتشدؤولياتومس!اخرىعباء1هناكانام

وررز--،فيلي،نوليرباومول-ونبرليطازيافيهـكدوزالد؟واالت!!ميمب،لتخطيطلتنطلق،مكانكلفي،المثقفين

،زحضاحت.وغب-ر!مألىطالجماؤيأرو--مزوديولوصبروزوكل--نأؤء-ليكونانإجبالفدر،نخوأرؤهانءابهمان

.1)-وري!لابعه،هـصأورو،،فيالاثتراكية3ةرال-!امسىمنأفضلوالحوبم،البوم

،أك،ص--شأحمهراتإ11ءوزألاغرأءرزحع،راتءلىواقت!رت:"وزص،زدباس1"فيقيألرومنت"ءبحمىدقوقد

وازقي!اليردود.الارروبفيالحرلماز،تقبهلبتحتثللادخماذاأخ:كأز-ي!،للأ،ازرا!بأازصناوا"دصنءائدار،)1

ؤ-!لردود؟--ازىتماان"ابالازءسىر!أبصكشل!ث!ع!:ةفعاًى".ا)جبهـ(لاووررفيهائلت،نصخرتاننجرأيت

كحلأوروبافيألانتستراك-ةألالىمطورةتمهـقعنزتحأتالاقفرالىتورا،عاببدافيهـماعلء1اهـ-لضورركامءلىولكن

الجشوحؤ؟ان.؟ثص-،تهاولثضيتالقارةلمعفملات-أسمعا-ىقادرارالوما،حضارتهيبف-صانالانسان

.هـنترنالكو؟وووأجتوحاكانكم،،ايىحينبرحو،والمىر.لكذ

إالف،رةؤاس!-قط:تيميةاسثااألع،لمبةالحربوص،ءتاتايضماوأظن،صنالمثقفأيمانأولهوهذاانأظن

التمى-هـية-صحتان-اهـرورثأيةاالنزعةإ-نألاوروبةالفيألخوفسياط.منسانألانيصرلتخلألراولأول

وزبهـقرأطيةورجعيةأرتجاعيةا-ركاتمنتضىمهمابكلتزبحأشتراكية-إولوضعفي!و/ظهرهتاهب

ورمالكومنففيحة36الاشترالحركةيىبتدوايمانوبينلمالشيالىكماءالعمياءالعالميةالبيروقرأطيةاذووكيةا

نيسألاوروبيةالالث-رأكيةأنسمحقتوبذلك.ألاوروإي.-دألاحشجاجوعرائصنالمجدفينصرخاتإلبىتستعع

ألالثتراكبةالحركاتاننقوللنكإدحتىالكماشتينهافن.والدمارالموتتكنولوجية

ألاوروليجمةألاشتراكيةتجاربفعاتهالذيد،ولكن

!حيى.كام؟للعالم
هثالاوروبيةالفارةفيألانتىتراكيةألدءوةكازت.

انهائيأا-لأوكأزهاتبدو،اهـنينصنع!ودبضغةقبل

..،-يىلكهررتاحارةدءوةؤظهرت،الانسانل3منث!ال*ل

6191-691.الجديدألررراسىاالعمامس!"لي!نسحرهـ،ءلىوظلت،4الثافيألامميةأبناءصنالمثقفىن

جوأزب!ثابةاءصمحتحتى،الس:-نمنعددأوجاذيبتها

لكموو!!نالصبرونالمثقفةوألاوسياطالمماليةالهيئاتفيألهـسفر
نوالمثقفأكدوقد.-عنهاقيلكما!بيروحتى

يفللبدءاءإتتصرخةأففلبأنيرومذأكنالاوروب!و

،ركق6هأعلنهما؟التيالحربصرحةهييألاشتراكالكفاح

أىاطواكلعح!ة"!ة،-3291فيجتىوالسالازء،دفىالكارثةعامورعذ
".ألحدوأالعالمعمالر،":رقوله

!عقباتتضىاتوكأنهافيبتيةالسوإ-!جربةابدت،ا33!

؟الساىرءلى"إخصميماوالتأميم"وبردأت.حىيلالست

المخففي-وهبنظر،التجررةهذهفشصولت،أشتراكي

ألارو-هـر*ش-:-ث،رعصعإنفما.ألارصميلإفردوسلوردي1ا!لماماالاووورر-ن
ذلفىاكلتطوعحشىألاسبانيةألا!)!ةالحربجاءت

.الخار!بميقهازطافهـيماألتجربةصذهءندفاعاالجبل
نحهيثكأجمثاسيرأفييتيةالسوالتجربةوهـلمارت

المدرس!اكنن!منع!؟حوامص)ب-"تالقاظةالثمهيرةاب-رر"ألاجتيي!المعمادا،تطبيق
......"ألاشترأكبةتساويالكهربةزائدأفي--يةوالس"

4ا.!لىزساؤر.!ة-!ةءركما-(،أكيةالاشترلى-عآوىالفمى!"صمحتفأستايىن

،..ر..لمب..بييدعلىالجبرر"اللصسيه"المعادل!دهولصول!

فت-روىبأد-5لتجررة9فتازحروبذإك.هـتلركورروول

الثورةأعتبرتاذ،اكىالاششرالنهجعنر،جذرفااآزحر

يظل!ان.إجبالتيللأشترأبهبةوررأدؤاشيئاال!-،عية

!مححححيصيح!حم!حمهيش!حيحححححير!ه-!حححححححيحح؟6ه-!ه!ح!عص-دهون.---،الاوزسماثألاحح!،وكصمو
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للهؤتمرازمالدىالمكشح!نخرع،ؤءرالمؤ!ذأانقص،ضؤوروإزعضذتو.إ-،ر!ءادخ!اح!و!.وراورأوئيهافظعرالتى

اغسطس!ا!1.بر-نرو!اب،دجيلم!ر.ياجتما!إتييرعؤد.إوأتاالم-لمتط،ترببنهـكانها

13-ا!نب!طذالثرعداخثىىووررذطا53!(اب)!،نما!اص،أبركمالا(لاوربريةا)سقارةفيكانماذلك

.!ا!اه(الثاريونس.إن)نهـؤءجرما!أصدثت*الذيإغ!لاردؤ،لئ،عموماالنترقفي

ث-ك!رمطلعحتىينعقدفلمهيئتهبكاملإؤتكلرأ،ه1ففد،الثاز-ة-ةالعالالحربو!ياثرأودعمقهماالعوأمل

ب،لرء--م،بومبىفي،ا56!(6بالثانتشرين)نوفمبرءي!رزتارلاسبابىعألاوروبريالؤهـلردزقيضىءايكان

-ةدورليبصورةبصقدهرقفك!قرأرااتخذقدكانانهمنالحركاتفيالثقل3زمبرلفتتو.عد.ردةو!وصحة

لسنتين.كلفي.الشرقالىاكربطا!نكية2الاشحتر

محاواةكانالضانيالؤتمرهذأفان،حىالأرةوعلىأ!ي!و-مالتاصؤتهركان،ا!7،(اذارأمارسففي

ةرالاسبوألقورويةالبهباز،تفي71يةالاشترالنزعاتل!-"رألتيالمنصماكلىمنعددإجحت!مادلهبفيا.عؤدق!ري!الاسيو

ألاتب--،ه!ذأاثلمو5منابرزمنولاكان.يقيةفيرلا2واصهـاحترولماهـ،تفيو.ا،لالىجو.رةإلقارذرز-موبأجة،،تو

أول-نال-ذيالهـتدينارأيان!والؤتهراجتماعاتفيألإسسبور-ن3-ينللاشترااصت!اععقدتروهـاؤونرحالمؤ!ذأ

عاهـجثرلمم،جذرير،تغيرأتغيرتقدللاشترابهبةنظرتهنلكبر!فيالقوصياتتاء!لمحضالاور-تراك!4!اولالدحف

علاص،وامربكاأوروبر،فيررزتألتيألالثمتراكيةالحركات.الهق!،رأت

بالفنث-لهاء-،5وو،صدو،1وألهنهـيةألقوميةأةأصساؤب"الانث-ترأك--نرونءددءقدا52!1ادأرأمارسفيو

ساعت،ثورر"ءيرحالةألىأنتهتلازحمثأ،والاخفاق!ئي7يةالانضصشراالءركاتفيهتهثلترا.عورطؤيأجق!،عا

كل-نالاموأجمتلاهـمأوقيازوسفيالهـاكدةكالصخورألاجتء-،ع-تسكمما،واندوزحس!لميماوالهشدليور!،رونكل

.وألاستعمارالرأسماليةحبدولتض!نؤدو.ال!ارانصنأنتخراكيونتمرأقبو

الاشتراكيالمؤتمرهذايسجللم،اخرىومرةبر،ذأ!ةتختص،ر،القفمنعددأخصاعالا!هذأاعمال

!جبل،ب3الاشترلألنهجفيثور!ةطفردأيةالاسيويوورمالجةوأهدأفهاألابور"الاشترأ!ألا-ؤابمبادىء

يةألاسيمالقارةفيألمشعوبرعبةلسجل4أزفعا"ماو!!ضحا!-ر،العالىالسملمتجاهإلالى-ويةارووبطالمصقفمو

الالثترلكب-4الحلولعنالبحثفيألىبضاالافريقيةوالقارةإ---ةالاسسيووالمشاكلالاقتصاديوألاعى!ارالزرأعة

ألسمراوين.القارتينلقومياتألاحزأبلمؤتم!ردائمجهازأقاهـةورالش،)ي،أشت!توكةا

ألاسيوية.ألاششراكية

القار"ينيفنيالاشترلكيةللمحممضزعاتأناألاا!ربصحلممةبا،نألال!مولةفيهى،؟تقابىالتيألرسمبةغيرللاجتماعاتوفي
جدر!بولاتصنعانعلجمها".."-ألا!ى!ويسةالاقط،رمختلفمنألاش!ترأكيون!نالمندوب

ي!ولا4الروسي!يتاتالسو!يلاالشحيوعيهتحمدهالمهن،كأنا!ة!ح(م!صرافررقى.هـقعربيمندوبمع)

تتلخصن،شاقةصعبةمهمتهماأنبدأ،الصينوناتءوهألاسيويةالاشتوأكيةللذهنيةن1يسمودرئسيسييناتجلهين

وثانيا،المالرأسعموديةمنألانسمانتحرلرفىأولا
...عامةبصفة

كماوصفصه-مالرأسألىيتحولانصنأنقآذهفيألرالسمال!بخهوالتيوءياال-ظاكماكلصنبمعارضةألاوليتمثلو

تخنلضرهنسمانيةدأاتحتفطمع!ىاعمة.مايتجتمهذلجها3..ألمتالينغل-كما31ي!الاترالن!جوألتزأم،أيديولوججةمعارضة

ألاخلاقياتن5تنقذهوأن،ألفكرىالمادلمحىحت!كاعمقأو.الثا؟يويتمثل.الض،صةالذأ"جمةوالظروفالقوصيةالاسسى

،ئل.......وىرين..منازأءمن!-،زغيرايدرولوجىلاسيالسيموقفباتخاد

"،!بعلاع-لتكولا-ت!طديممهمهوتلك.ألجتمعهأشتراكيامحتوىألاولوإخضمن.المتحسطرعتينالكتلتين

لمألوربسودصركوموظلام،يهالبالتوالاخلا!يالتقاليدصنضوء!موظروفببلينتفغدا!أ.باما،وريمأ

يته.3وشكوالرأهن4تنت!جيعفيالعقائديال!سأعمنل!و،دةالسيا!ىيماألاحترأفشجعها

هـتقفيمنغيرهممع،ألعربالمثقفونيتحملهناوصن.بالدول

ؤيت-ما!مايديوأوجببةبناءفياهـؤولياتأفدح،ألصالمدحى!--ليقد!ذأولألامالاشترأكيالمؤتمرأنببدوو

خنش-4ءلىالاأحدأاعبيدأمنلازجديوم،-،نأنلنقاذكبف"كل!روتىتيةببروووأط-"روضاقنت!اتفيذلكبعد

!المرحالؤتص-رلففتل.ألاخرى-خاتوالهألدأئمالمكشباقاور4

نهـ-!تنقذهولن،لإبارودمخزنالىر-حولامأل!صا!فابيناله-هـاقةاوأصروعقدت،والسمكوتاريةوالمكتب

...فميهانساهمتجربةىلمىوالمظاقةالكارثة./،ء-الدولألافترأقي"ألاورورقيإؤسسةواإؤتمرا

مبنىواحوهـوأ،أثيناالاترأكفتح1687ء،مفييرضابراء-6منالمؤتمرهذأأجتماء،تواستمرت

أسم!ول!مفهاج،والبارودللذخبرةمخؤناىازجنونألبارأكييقألاشترايرز.منوكان.أ!ه53(الثانيكانون)

ص---نواذبارودالعتادمخازنوضربألاترآكالبندقجة.ألبورميوكب،وزينأيىوغوسلافيجيلاس!والثوريين

وتنت!--وه،الضخمةال!هائلةالا?دةفانهارتألبارثينونفهبى،العمومبوجهالمؤتمرس!ادتالتيالفكرةأما

...الباطنشئألازسانبيد،41نظيرلاأنسانبجمالأكتلى-ةابالسم.الدوليالميدانفيثالثةكتل"تأليففكرة

ذلك؟منلنادرسفايإف!-ومإؤتمراأنصاعوبذلك.الثالثةللقوةاو،الثالثة

منتفخصكيرالىالارضتتحولأنأؤجرءعيظ.وعيدونأوبوممأوالمعسمكرأتالتكتلات

؟أبىرودماضىفروقد،الجلسطتهذهكلمنإؤتمرأوخرج

الر!يب!ؤالالس!هذاأصامزلن،كل،ان!ا،الاشتراكيةانهـنها،ألاشتراكيةجوهرعنغريبةارأءعليه

وان،للثنقالغربمستوردأتمنألقوميةشانشأنها

اسماعيلالديرنمحعببي!لىاككملةدورهوالافريقى-ألاسيوياشتسرقدور

الاحراراقيينالعراالادباءرابطةمنالقاهرة.للغربىالنهج
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،1..أ..."بز!لمح!!ع!-أنجعر!ت!.ء/:01!.-.!ا--؟؟.-!حص!8!8!...-....-:..-.....-؟-ول

..-.-...----قي-في-؟؟؟.نر.ت.!..-*ا.،سش.يزث-ث:-.----ث-ا-.-

فيلعر!لجالفثثرين)2،(احدلوننسيتدفيكنتلحدنصتللابىبائرمجوئحاميرحاضربرلامدعنثلا)لةلفضفصا

،نعرضبأنناالادعاءالسهلمنليسانهترونوا؟تم":يقولفسمعته

مننفتقرفاننا.معاصراأدبا،العريضةصلطوطهفيودو،بايجازودوالئقاشوح!دبئلم

الواقعفيوانتم.عنهلنامعدىلاالذيالتراجعالىالمهمةهدهاجل

فسان،شد!دقربعناليهانظرنامااذااللوحاتبعضانتجهـلمونلاتحاولوهيالادابمنالماضيالمعددفيالثلاثالقصصتل!ت!ت

اخمتلاط:نظامبلاالالوانمنوبقعا،كلتشابكةخطوطاالاتميزلاالعينالشيهيالموفقةالقصةانوالواقع.القارىءالىب-سهأتفضيان

انسحبنااذاذلكمنالعكسوعاى.الىتصويريةوللوسائلللمادةكاملفيتسلكاندونوايجازباختصارللقارىءنفسهاتمنحيف3تعرف

هدااننرىفاننا،الكفايةفيهبرماعدلنبت،خطواتبضعالوراءالىاناحبالانوأنا.متعرجةرروبفيوتمعنكلرنرويةطرقادلكسبيل

نفسهالتكوينوفرض،الاشكالواتضحتتنسيقه؟عيدقدالاضطرابفقد-أتكلمعموماالقارىءباسملاننيألاولى:مرتيناعنذارياقدم

هوهؤاكانوربما.معئىذاتاللونلرجاتواصبحتانظارناعلىبدأتلانئنوالثانية-؟حيلتيماولكن،رأحبيرىلامنهناريكون

الوسيطةالازمنةعنذالفرذصبمالادبنناقثناننستطيعاننافيالسبب،المقدمةمكانوضعتمااولالنتيجةفوضعت،انتهيانيجبحيثمن

العصرمننقتربانوما.بقليلذلكوبعدعشرالتاسعالقرنخنىبسماحةسأحتميفاننيولؤا،يعوزنيالناقدصبرانذلكوتفسير

وليس.نفهمانأعني،نرىانالعسيرمنيضصصتى،الراهنالانسأقولهااتيالهـلمةتكونانمتمنيا،الثلاعلةالكتابقائياص

جازاذا-نقففنحن،بازائهيحجزناولكنه،حياشيئافقطالحاضر.يعوزهالاالاءلاصانأ؟كدفانئيالتوفيقفاتهاان،مثمرة

"!أعلىالىوأنفنا-ذلكأقولأننيالقصيرةالقصةعنفيهايتحدث.لكاتبتعطىفرصةانوأحسب

اقاصيصمنثلاثلنقدالتعرضمحاولةهوالحديثكانولوحتى-

للتقيب"محاولةأيافلاسعلىبهمالادللالمثلينهذينسقتو!فيما!4!قللماذاضائعةفرص!تصبح-الادابمجلةاعداداـحد

نماهماناشطعنافاذا،يتكونادبانه،الجديدالجيللادبالنساملان.اومر!يالادبفيالقصةازمةحولالإبامهذهالاقلامبهتلغط

لهألديخاالجادة(لموضوعيةوالدراساتالايجابيبالنقدتكوينهفيالا!ماءمنظلأىةهمالادابمنالعددههـذافيتزاماوااـلمذينالئلاثةالكتاب

الصبر.الىالمتشا*لمينلادعوواني.خيركلعليهيقعالذيالجيلوهو،الكنابمنالرلمديدالجمبلالىتنتميالتي

ارساءمسروليةعاتقهعلىيحملالنيالجيلايةصاوهو،اللوم

الرواداستحدثهماوتأكيدوتطوير،المستقبلفيلادبناجديدةتقأليد

اناقشهمانوقبل.الثلاثةاصدقائيالىاعودانالاننيويحققضيتهاحمل،الجيللهذامتحيزاننييلانمنذاءلنوانا.تقاليدمن

دمناوما،مجتمعينمواجهتهممغامرةفيبنفسيسأقذلىبالتفصيلاحبفاننيولذا-ابناءلهمنواحداكونانشرف،ء!لان-ثميفي

السماتبعضاستخلاصهنبأسفلاالجديدالجيلانتاجعننتحدثمزهواتجعلنييخطوهاالتي؟لموؤلقةالخطوة،صوابهأعنسقكماأخطاءه

تشكلحقيقةثمة.غيرهممعالثلاثةهولاءفيهايشتركالتيالعامةانجازان.ع!واشفاقاتعاطفاازدادتجعلنيبهتكبمالمتيوالعثرة،به

عنه.التعبيرمحاولاواقعهالجيلهذابهايواجهالثيالعامةالروحاثباببان.والقلأللالقاطعةجورالاحكامفانئيابغض،ولذابعدنجتملمما

احساسهيفرط-كثيرونبها(لاشادةالىسبقنيوقد-هـلحقيقةتلكيعرلىلاتقاليدءجلالوائتهكوا(لعربيالادبقد،صيةاستباحواؤ!

هسذاأقولوأنا.بهيحيطالذيالواقعازاءبمسبنوليتهالجيلهذايشطبعمن.آفاقهمص!ىفيلهالشىوكلمتهقضيتهمإرو-بولاالشباب

لم؟كد-استثناءبلا-الثلاثةالكناباختارهاالتيالموضوعاتلانالانامامهوالطريق،فيفعلالادبيةالجيلهذالقضيهايرجابياثيئا)!دمان

طين"منالتيالجصران"و"الرابعةالشمس".ذلكليعايةبأعواتالصيأحالالهم*ـملاالذيناولئكاما،وبسيطواضح

مجتمعنافيمافساداتبرزأنتحاولكلها"الحزينةالمد/أغنيةوايحسابيةاكتزسنكونصمتمهممننجنيهاالتيالفائدهانف!عتقدجوفاء

انيفرطممادفةمحضأهي.ترفضهثموحرن!الانسانانطلاقيعولىقاماننيالجدقيالمحاولاتمعظمانالاناذكر.لكلامهماسقماغنامن

المحذيالتشويهعنالكشفبمسبىوليةنفسهتقييدفيالجيلهذاالفتسرةفيحقيقتهاعلىتفهمعنلمإليومالعالمفيالادبر.اءكبار!ها

ومصدرها-نوعهاكانأيا-لاخطاءنتيجةالراهنمجتمعنامئهيعانيفلمولهمغوايارنستكانعاماثلاثينمنذ.ؤيهاتولدكانتالتي

ايضامصادفةمحضهيهلثم.ذلكاظنلا؟.التاريخعبرتكاثفتالحينذلكفيكتبهاالتيالقصيرةوالقصة،جديداشيئارقدمأن

ن!والكتابهؤلاءاحساسيعلىغالبةالمستقبلةالثوريةالروحتكونان"97أ؟9ول49+!93-35أ!97"اثمليبنئوالكبيرالنهر"واسمها

.اخرىمرةذلكأطنلست؟مجتمعهمفيالقائموالغسادالتشويه"خبماءفيهايحثلاقصةكتبتلقد"فتزجيرالدسكوتعنهالهقال

هذاصفاتمنصفتان-للاخرىنتيجةو!لأهما-والثورةالمسؤوليةانوعسيرصحفياناقداتكونانعلىتزيدلا7لت":هيمذغوايواجابه

مستقبلنحووتطلعهووعيهليقظتهنتيجةجاءتاوقد،الرئيسيةالجيلصارتباذاتالقعةهذه."الدصةهذهفيأردىماتدركانعليك

هسذاكلبعدالانولنحاول.الحاضرمنوأحسنالماضيمنأفضلمفتاحا،الكلالباعمالبافيضوءعلىبعمقالذقلادرسهاانبعد،(ليوم

لنا.فدمهالذيالعملخلالحدةعلىقصاصكلنرافقأنالاستطراد)1(كلههيمنغوايلادب

فنانهيمضغوايأرنست!المانعنجهيب،5891أذار،الاداب11(

حميئ.طهمزت!الد،كتور)2("البطولىالفشل
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ارو!،الاولىالثلاثالنتموءرلنظعن(ذن.لافء،زيهنيتضهسانقيلألكص*(دطجاى-"راثكةالشص

علىصمىماالقر"لهصهففطن.الىومنصصاك!نفايناحدباللصغئرىألح!"ولعلرورةالنهت!صوسمناؤف!دووو!!،ا-اضراشمم!!ياالرابعةطالشص

........اراص-صو:ل3القارىءسعيليصوءها(ىبل،سبظ"هااكيايثلاثة

ؤانصس!ضي-صةموز"ماعيلمتشاحقمقةعلىهدطنصالا،قاصببصالقعمضمترونصلهذانهاهـارمعلىيرسطعبهـججمقفانلصوءلانهالس!ابقةامالاإش!وس4إرسلة

.....-أءنىشيلآاول.قبلمنمنهايعاليكاىالميالمثاكلجييعؤور"!لت

طيوراهناران.دليل)وافعيةفيهابمن(لسفينظتكنلماذا.فيهالحمع1أدرك"و،اخضرزيتونغصنيحملإ،ل!سمامةمنقاركارذلكبعد

يفالتورقبدهداولمادا؟الكاتببهارمزشيءايفالى(انسانيهة.0.0(00لأ.10011-.0001.

حائزالتعقمدمن؟خرلوناهئاكلان،فقظتعقداواسممه،القصةميهنر!تلهد...بحيرلوطن"نو"لسارلاحبار.ساردلكار

.......-قوواف".ءحاوالنيلالفراتمنالاى!وىو"رضهجديدهسمس

اتلكنلعاقىبز!ل!فنبىد!نىالالى!مممعتو!لرا،3لصحزئةبرتفعى*ن!اهمؤاكب.وتفا؟لىخيربشبرالىوالسوءاضمإنذيريرتحولانعلىالجمع

و...اام1(00.001..10ظبهلقصة9عبر)فائقةببساطةاكبيراالهائلالتحولهداتموهكذا

رستقلانلصعئحؤثععيئييلحعتتعالاحزمنالمفككهلطه!لعمعةمالاهذلالنتىاى،حيلونسيرابىهـايةممدال!صةلت!بعاىولنراول(!الواقعفيولببسى

بة............خطؤةخطوةمعها

"وهـمى!لم!ىتفيحف!مةلسقلألا""قىابدحزاء.جمئةهذئماكل"م!لةرءصهـ،؟فىينت!مكلث*ع!دلارتب!شاطىءايالىولامكانهاايرنارريرر!تسفيمةثمة

.......(؟سفينةدامتماالوقتهداكلتقفلماداولكن،واففمةانهااتقد)

ول!لتالياوظي!فهلرمزرمزارضعيء"اولحانيتضوولوامهلخ!ستتلنئعنيعموفيقافهمالس!مطؤ.زءضررولماعرؤ"لاالذيالم*اىهدافيواقفةظلتفقتحالايعلى

.....ر.لايبعوحليسوهـو،"لوح"اسمهرجلربانها.أنملةقيدالقصمةآمال
سي""تكوىبحيث"جبربة"عمليةبربموراىسنحببلصدرلمجي.....ص

فيؤمض!تستعملهاثآانتذ!كفيق،ئممعينمدلولذات"ص!!)او!-ييصدثولماور!ئةر!1ولداعر!ل!لارفيلهبنممبيهولالنبي

دداصىالهذاوانىتقصدمالمخمنحاور،،كونلانالقارىءمطالعاعجوزمعهتركب.(م!ويطوفىنحعنىولا)طوفانأيالقهصة

.-..........لبناتتنحارلانهاالا(!سببايبدون)ومرهمرة(لفلعنتحيزبون

.ثالحد!هذابدايةفيذكرهاتىالذي"ووءغواي"الىاجلكو!ات.(!قرةاولىفيالقصةراويقولحمسب)الاناثمنجنسها

مثللقبمتعسفهووليس،الفني(لاثر"لية3"مني!مبع4لديرالرمرانمة6حمتمثلضالطصوراناثمنولكلأالبشراناثمنلسنهؤلاءجنسها

آلمشين!الوضعهدارماىولامكانلافيسفيعةلناليضعيركبجميعاهؤلاءومع.نوحمعالسفينةتركب"بشيرة"اسمها

انمياسجلاىالثانيةالقصةالىانتقلانقبليفوتيولأنعرابولكنه،فقطاسمهل!بسوهدا،"غراب"المممهثالثشحص

(مكانجبماتثمة.القصةهذهفيوالحوارالسردبطريقةجدااستمتعتهده!كميروياور4فيالاخرينالغر؟نسائرعنيختلفوهو.حقيقي

ن؟الكاتبمنمطلوبفقط.المجالهذافيالقصةعنهاتكثففنيةوالا!هـ،عيةارررويرةالاخلاقويرفضالسياسةفيوي!نناقشىالقصة

تحققبعدبأسولاويعمقهبهاحساسهويركزموضوعهاختياريحسنإ.الصحفيالجوفادءلمنويتحدت

كمانتولوحتىالقصةفىسفيمةايوضعمنالشروطهدهشمسكلمطلعمعسفينتهمنهدا"غرابا"يطلقلوحاانالمهم

!نوحسفينة،الكوةهذهمنالانساطلقك...بالشرو!آذنتالاولىالشمس؟ن"

القصة،هدهقراءةمنفرغتانبعدامنببمةراودتنيوقدمعربد!عرابويعود"بلاخباروتاتييالوطنارصالىوستخرج

فيو-ايستغلألكسانجانالاستاذقصةقريببرومفياةرأانهيوقد.مراتثلاثالعمليةهذهو!طررت.رآهمالهليحكيالشممس

."الرابعةالشمس"فيفعلممااحسنبصورةالحقيقيةاعانياتهموضوععنمستقلةلوحةلناليقدمزريعةمنهامرةكلالكاتباسشخدم

الئقاشعطاء!"حزدئةالمداغئمة"لرج(ن"يدرس!ن"يفدنااوضحالاولىارةافي.ورتتل
.يستغلىالفروق"السرجان"هذاانوكيف،المدارساحدىفيفرنسي

الاسلوب.الفنيةالناحيةمنكبيراصداالقصةب،رزهاتوفيقمضىويربثالمسلمينال!رباخوالهـلمعلىا!-يحيين(لعربلايشعهـيأد،يخيةا

.بالقارىءتستأثرالحيويةمنها!للةطاقةمنهتتدفقبىلحرارةنابضالقبايةالاقطاغيةالبيئةصورالثانيةالمرةوفي.الصلاميذلفوسفيذلك

اقحارواتاودات1استطرلانشوههبسيطمركزموضوعهاؤ،نذلدوفوقوتسلطهـ-االبي!ئةهذهتقاليدتقضيكيفثمفلاحيهآلسيدرماملوكيف

وبتنكلكثبرايهتكررلحادثجدامضخمةءمورةامامونحن.دخلميةشيخابنةوبينالفلاحينمنشاببيننشاتجميلةحبقصة3على

ويروحالمتعصبةالقبليةالروحعليهتسيطر(لذيريفنافيمألوفف.الص!اصحدابلاحد5صورةاوضحالثاقنةالمرةو!ي.القبيلة

(دطجداالشادعكانققد.عامكلالانغسىمنهائلعددضحستهابدعايةليقومهناكالجهاتبعضمعليمفق"ايرانالىذهبالجورين

السلفبصلمهطويلةاعوامامتناحرتيناستيئبينقائمااشأرابرظلمظا!راتفاءت(نبعدالمالهنمعينمبلغلقا،دقنقفيلهمايجابة

بربىهـدلمالذي،لطفلبانالقوليمكنبحيث،للخلفرهيبةتركةوعمالو-االجريدةمحرريوتركدهب..الوطنانحاءكلفيضدهم

سىالتعحظهبهوقذفتصادفاذابالموتغليهمحكوماكأنبعد."لهايرثىحالةفيرأيئ!مولهلىا..مالبدون

دائرةعنخرجشابالقصةهذهوبطل.النوعهذامنال!رةفيالحمامةوتعود،الغراببدلالحمامةنوحيطلقالرابعةالمرةوفي

إمانهايفقدجعلهماوالمعرفةالثقافةمنوتلقىالريفودائرةالرته!حوءلا!ةعنالحديحثهذا-اولفيقلناكمازيتونبغصن

فحببهتوديعليهثورتهولكن،عليهويثورالسخيفلميدالتقبهذا4تمتعنورل!كينؤحلدىلغرابالحمامةوتتوسطالاشكلات

ءداس!تدقدابيهبثاربلاخذللقياماستلححثاهالمنيعمهلان،النهاية!ة:جانيبة*!ظة).فقطنجتير؟!عليهويطلق"سوءبشير"

نظرهفيالعارواصبحجبنارفضهوعد-اخيهابنلتقاعسالغضب،لوء!وو!ووايأتيانيمكنلا-لغويا-آعلمماعلىبشير

القهةهذهذكرتنيوؤد.بنمقيتهمنناريينعيارينعليهفأطات،ضارين-(لغرابيكونفكيف.دائماللسوءوالنذير،دائماللخيرفالبشير

للااتبهحى،؟*ملكولوبىااسمهاالفرن!يالادبفيجر(مث!هورةبقصة.بشيروطار"جداالغرابيتأثرو(؟جان؟لاستاذعندسوءبشير

ؤصةولكن،.م3!ول!،أمريميهبروسبر(لرومانسيالفرنسيقرصيتأملوراح،الغربعلىيطلعريصشباكطرفءلىوحط

وديم!ةعادةمهاجمةعاىقاصوةكونهامجردمناعرضكانتجمريميههذه:ئفسهيخاطبوهوالافقخلففشبئاسيئايغبببالشمس

انسمانيةجوانبعنشفت3ؤقد،كورسيكاجزبرةمجتمعفيمتاصلة.مثلهااخرىلشموسطيبةبدايةلعلهاكريرمةكانتالرابعةالشمس

فيها.ظهرواالذينالاشخاصاةصمنكثيرةالحيؤبوننوحزوجةمتل،شريراتفكناولضياتالثلاثالشموسأما
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**لأ****ءمم!مم!****"،كليمم!*******مم!***********ب!*ي!**"*****--****************!*******،ءك!**"*مم!كلي

*؟
*4
**
ء:

لم!-سصضلنر؟.-***

!ع*

:رن

؟ص؟
:الوجوهوبينلمروبموه+حنانيفيهافألمحتلوحوجوه

ترفبنغسىاحساكادذاتىوالمح
.".....

مقلتينعلىقلبيبسرعةولمصيزلوح

تيننظعلىيهميل!الما!:بتيفيير

العيونتلكالمحانقبلومنبعمسمىمعمىالفلهماوصوه

الجفونبتلكسرىواغمرلممدأهماعرفتلوبهاتىنكمازر ..أ.-ا

:*ةكريوزوا!اكهبما

لىؤاليقبيلوتمضيلسناهاعنهالاءث!ما
111. المدىرحيببكونالعينرولقييبعثربلعمم!

لبالكلرظطب4فصميحالبعيدهامنيعاتىفيممه

الشفاهقبل.باعماقهلالقىلعليممه

مداهلصيدالشريدءرؤاىممه
.-

ساجيهحيرةفيواعرق.قصيدهلاجلاحياتراني
رؤاههـفيهتعربببحرتحدلارؤىحياتيمحال4.

هارونعزيزة،جديده/حياةلالفتحنممه

*4

ء"**************،*******-*-*حعم-ك!*ء***مد،دعم!*حع!سسععىكععي،*!ي**"*

ا،وت؟لمحتىالفكرمشغولالانسانيكونوكيف.الثانيةالصفحةفيجداالمسرفةالمبالغةمننوعرآييفيالقصةهذهالىاساءوقد

فيالتاريخيمبررهاانايضاالقصةهذءقيمةمنيقللومماالمواضيعبعضفيالاحساساتهذهبتبحيثالبطلاحساساتفي

بهامرالتي(لاجتمالمجبةفالتطورات،الانقضاءعلىاوشكةلىحياتناكتبهالذيالخطاب-واقعيةعهـدمانواحسب.م!مةوغيرمفتعلة

منخففاؤرالريفيغزوانبدآاللذاقوالوعيوالثقافة،مجتممناأنالمعقولمنهلترى.هدفهابلئعنالقصةاعاقتقدالبطل

الىزوإئجهاتصلانالمعقوليخرمناصبحبحيثالعادةهذهحدةثمالاخيرالنزيفينزفوهوبالمسعتشفىفراشهعلىالسانيرقد

هـاكلسةانواح!مب.القحمةالميهوصلتالذيالحدهذامثل؟.الجهـالوهذاالطولهذابكلخطابكننابةعاىالقوةتواتيهفجأة

يغبغيلاالهنمطالبمنهاممطلبأ،73ءح+،افى*93الواقعانيكنلاالاحتضارساعةاوالهذيانساعةانعطاءلاخيا؟كد

يهعيدونأوالواقع/برفضونالذينمنكانولوحتىالمفنانعنهيرغفلانهذاعلىومنسقةوجميلةبهيجةباحاسيسطلقاللانسانتسمج

آئارهم.فيتذمك!يله،صور؟اخرىبطريققدمالخطابمحتوىان.لوافضلوكنت.النحو

!لالا!م!بزعد-طينمنحدراننفهبطريقةالكاتبيرويهامورااو،مثلاوهويهذيالبطلمخيلةفيعبرت

...الكمالالىوافربتماسكااكثرالقصةلاصبحتاذن.موضوعية

موضوعمنكيمحدالىقريباموضوعاتعالجايضاالقصةوهذهالحبحكاوبئانهي،القص!هدهبحصوصاسوقهاثازببةوملاحظة

من"يرانهاحسسبكبيعربيبكاتبذكرتنيوو!،السأبقةالقصةبينالمقابلةمنلونا/منعانالكا-لبحاولوقد.كبيرادوراتؤدلما

كأزالهبالنسبةواصبحتدقائقهاكلوعرفالاجواءهذهالىنفذالسيئةالعادةتلكوبينوالحربةالحياقوالتفتحيمثلالذيالحب

انتهتد،لذاتالقصة!ذهولكن.العجيليالسلامعبدهوينفدلافنيافيهـتالمقابلةهذهول!ن.والعبوديةوالكمابةالموتتمثلالتي

وهماوئ!جنهالزوجبينحواردارحيث،جدامفننعلةخطابيةنهايةوقد.اولاالحهاةيشوهبل،فقطالحبيشوهلافالثار.محلها

دارتالذيالكعيبالعالمودعاانبعددمشقالىبالسيارةذاهبانتتضافىكميرةمبالغاتوفيهامبررةولامحكمةغيرهذءالحبقصةجاءت

ؤلسفببابحظزوجضهمسامعمحلىيإهقىالبطلراح،القصةاحداثفيهمجتمعنافيالقناةتلكهيفمن.بالفنتضرليوباتالواقعمع

االحالةمعاولايتفقلا،بالموتالانساناحساله!ءنمع!!اكئيبا؟فيهوتنامحبيبهابيتالىتن!بالتي

قضىالذياكاناخلفهوتركللابداباهودعانبعدفيهاكانالنني؟بالمرةصادقوغيرمتكلفحواركهذاحواراانمعبمترىالستثم

زوبميقولهانذلدفوفى،مكنولا،3مايقولعمرهلحظاتاحلىفيه.بالكتابةنفسكارهقتاذاربئتلكلاعياء-"

الخطابية.بهذهلزوجتهاستطيع..اموتانقبلشيءكلمن؟نتهيسوفتهتصيلاس

البطلبيندارالذيالحوارذلكهوالاف!نعالعلىاخرودليهل"بذلكثقي..اتنتهيان

ير(اطمئن":لهيقولحيثالجاهلالفلاجالعجوزبيتهخادموبينبسر"الموتحدالىمتعباكان"تعبربهيمكر.،\نتبررمنطقواي

فانفىالالمامتل!اعيدلن.ا!لانقبلاسماؤرلن،اطمثن.خلفم!-ابهار/5التيالنزيفحالةفيهاتصفكاملهبفقرةاسبقتهان

صلأوتها.ئ!نولم،بغيضةكانت...رهارهي3الحياةشيئامناكرهلاانىصديدالولعهداوما؟.لهالزوملاثرثرةا.:+:يراهذامثلإجعل

اما،طفولتنامرحتحيت-جداالصغيرالخاعر-العا!مهذافيالاالصمحةؤكب"الموتحدالىمت!كان"؟"الموت-!الى"بحبير

ضحكةاي."حياةيسمونهوموتووحتذيةقدارةسوىير*نفلمحولهما"الموتحشيالفكرمشغولكنتفقدوعذرا"،القه-قمنالاولى
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يمهصفاوممدوحةير!فحينوالمثالىاطلقالفا!!دمكانالقدير!!ا)ءتوووفع!خاط:ضاهانظلوعجوزخادمطل!"صيضة

فانهالحدكابث؟لنضعاعراما.ءرماواكأرهمالئالىات!صجعبانهفة-"بروصحلم(الة!مةاسصادى!والذي)ا!لمرتيقبدينال!داءاىتم

لي-!لاايخمصهـيلخا،قدمولكنه،الاحكامهذهمثلىل!طاقالىربمم!كط-ع!،اوورداءحد!اواخال!الذر"بئور!أزكامءلىالمةرنسصولىود؟ر.كاف!بشكل

هـنفلانابانخلالهامنتشعرالتيالتجربةلنايقدمف!و،الكليمنأن3وؤد.بالضبظف*-ونالؤالىدورأور:"جيدأافهـملمولكنغي

يطاقىانيسن!طيع!وفى،ماموقففبىمابصورةثجاءاكانالناس!-ررهءنتشل!صتاز،،!وةجبتك!نا!ال!!ة!،دهلمم*ء1من

الكلماتهذهانوخاصةمواقفهشتىفيبالشجاعةعاماصكماعليه.ال!وب

نسلملااليومفنحن،(لتاسلفوسفيالكاملةالىشجابتهاتجدتعدل!إ.رقرازهاوتحبةا!دابل**،بونةعرا

ةالخاصى-برالشجاعةنشعرو(نماطلقب!جنو!مطاكةبشجاعةا!اشوصجد

كلحول4تدورالذيالمحورهيالمشكلةهخمرهواءل.والنسبية-

تعلنصلاطاعرلشئاز"اتامبنابمنبيرىلقدولىلعرز"نتركرلمباهـخ!جهو،نهاكبا،لضفر؟رلىلا!-ئك!عثط1:

اثكعراءوان،ايضاالعامةالاحكامخلالىمنالاكثيرافيهوجودها?

واننا.البعضبعضهمتكراروالىانف،متكرارالىمضطرينكانواردهء"اأه"ن!هدد!ا،

-نور-الاالاحو(لىكثيرمنفيواخرثاعربيننفاضلانذ"ءطيعلا

اختياوفيبراءت"(والتعقبعلىقدرتهاوالىصباغةكلنتم!"جث4-ة!تعهالقارىءت!سىفيزيثير1!!ا!منالماضيال!ددفهصائد

اماءقىا(لاحكامءلىيعتمدكانالقديرمالشاعرولان،الموهـيقيةالالفاظالضةهـصروثا*ثيرالىو/ء:اج.كل!الم!اءرلفعرفي،برو!عص!ةقن!عحل

و"-تقإقىا*امةاالاصكامءنمجموعةلذلكثكرهكانفقدوالتظرإرؤوو*،ز--رلعب31ر(ن!صخ!تسيهطء*دكطنة"*إكأ41دلى!نفوؤرر.والمناقشهة

وحدهما.والمهافيةترتبهـبلوزنارتج!اسىمنبهيرنت!عروما(لحب،ةمنلنفا!ر1موةفخ!!قىلئاتقدمالعدد

نؤم-،اصبحنافقد،حصوبةاكثرعالمهفانالحديثالشاعرامار*لإبا!اراداث،ءراانوتهصورت؟وضباعوقاقوتمزقوصيق

الوؤمتفيانناكما،المجموععنتميزهالتي(لمتفردةذاتهقردلكلب"نداممالانه،عميقةبارمةل!هـخ!مرانهالىوصيل،اخوىقصيدة

متميىرةعر.إصهبصطووهتحديديمكن!الةردهداداننؤمنن!سه،واص!لمدةؤصب!ةفيكلهالوجودمنكلحوقفهءيينحدثارءلىمصرا

القديم،فيالحالعل!يهكانكما،والعفةوالكرماء،دلواالشهجاءةمنوادا؟قفءيركررارا!1)ث؟بةقميدز4فيذلكبعدورهةلفمادا

خصباعالمامنهتجعل(لتيالمتصارعةالدواؤءمنمجموعةهووانماواإههرق"عوالفاقبالقلى!ا!صثأؤ!3ون/ثةرا)-هـ،نسعرائثاباء4كان

بانذلكاجلمنمطالباليسوهو،اخرىالىلحطةمني!تغيررحبا:مباشرةرء-!رةالحي!اةوجهةي!ء-يحواأنعاىمصرواواقض،و؟لطش

مطالب!ووانماالنالمىوءاىنفسهعلىالعامةوالملماتا!حكاميطلقا!راءهـعؤ!ءنثولالا"متمزقونيانسونضائعونقلقوندصن"

-الحياةفيمابقدروتتلونتتشكلالتيمشاءرهنبضاتلنايقدمبانشاعرعنشاعرؤ!ايف!ترقلاغامضةسديرميمةكمتلةالىهذهوالحاله

الخاصلونهشاعرلكليصروخى،ورحابةحصوبةمنا!نسانية.؟ا*ء!يرااوبرأعةالعبارةرشاقةفيالا

حياتهفيمابقدروالرحابةالتدفقمنتنعرهفيويكونناحيةمنبلجنا)جو!رجم!(!قءنالرديثألىبشدةتودفاال!حظةاوهذه

0اخرىناحيةكلنخصبمنءملانالمعاصراإعربيا!شهعري!ح!(ولماوببنالقدرمالعربىشسعرنا

الحياةمنموقفهخلاصةلنايقدمبانيكتفيحيناشاعراورءنصةخيلنايقدمكانالمقديرأالعربيالتنمعوان!والفارقهذا:اليه

نفسهعنيعلناو،عتمزييائسضائعقلقبانهمرةنفسهعنقيعلنف!يرقدمانالحديثاثعريحاولبينماالحهاةفيالشاعرتجربة

كانفقد،المصاعبكلعلىسيئتصرشجاعقويالهبانهاخرىورةفي..حزينالهلنايقولانجمعيمشطكانالقديمفالشاعر،ذاتهاالتجربة

(!شصراءءبركمانفسهعنيعبرن9الحالههذهفيلهالضيمنالحد،-ثالشأعرامادماءا!كلوعابدلبكىانهجةدرالى..حزين

الش!-رصفاتمنلهليسهذهوالحالهلائهانفسهمعنالكلاسببكيونن!قبالمحالشعورالىساقق"ا"!ا(!ترربة11./عمورانفيمهؤالمفروض

انتحالا.انتحلهالذيالشكلالاالحديثو(لنتياعر،حؤ!،كانانهوووير.رةوبصورةصراحةيخبرنااندون

ا!اهـ-رشعرنابعضانءـوالمقدمةهدهتقدير!الى!ظيدوالذىآ

بةض!نلتيحةالقديمالشعرمظاهرمنمظ!رمنباكثريحت!فظزالما4
..ا

ت!د.برممنبد!ونتيجتهاالضجربةخلاصةلنايقدمونزالوا"ااء10

!نخايلي!ظةالمخاطبلىارتدللتوجإل!ا؟لمعاوعرلكفقدماانف!هايةلئمما"!ور"مالوا"إلسادلاا،"ع!د!
ا

ا.
وما،والصدرقيةالرثيقةاووالصديقالرفيقبلفظةالههاحبلفظةأ

(لتيوالئداءوالنهيألامراساليبطريقالقارى?نالىار"وجهزالا

صدا!،تجدابراهيمكحافطشا!يرشعرفيالواض!ةالسمةتهكلااهـير-ال!!حاد!ا"الادا!))!حريرر!اسةر!لنا

المعاصرين.سعرائناعند01

علىقصعبدتهمضعمو!بقدمهالد!صثدشاعروكبردكثيرعلتطودصوتمسماعدننافىبطحواز!لااالفاصالممننارالعددزتريرفييشه(وكوالكيللقراءا
ء..005

هـورةالىاقربقصيدتهيجعلدكيالشاعرمنمحاودةهبىوانما1.ار!امهذااواخرة!هـدرالذى((الادلىيك،!د"!ا
-*.-.....-..ا لذلكوهو،التقريريالنثرىالقصيدةمصمونمنوللتخلص،ال-عر4

احوالافيتجعلهاقدبصورالمورهذهدتعقيفيأحيانايبالغؤتا!
01..

وء..تكو!ا!ال!ادحالبهايصلوقدالقارىءمنوسهمفوومبمانجببرايفماأدءو!ه-وعالخاص!ا!الاتوصمولطيمعاخرلاوالمرجوأ

:..
فماالم!ثكدة.ا!ابدناتفتحطوقانفدوىا!اعرةو!دةا.المنرينالثازي)نو!ر(ال!ادمتنه!واوائلىعنالع!ده!اأ

..ا

؟لعلاقةهده.الحديثشعرنايصورهاكمابالمرأةالرجلبعلاقةيتصهل!سه!س!-ص!ح!مصص-مأح!ى
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والمرأة،الرومانسيةوألمرحلةالاقطاععصربتفاليدمحكومةتزالمأألأتي

المرأةصورةاما:صورتينمنصورةتاخذالرجليصوهـهاكمالذلك

الشاعرن!دالاولى(لصورةوفي.الشيطان؟لمرأةصورةاوالحاما

ملاكهيناديالحياةغمارفيالمتمزقالضائعالجناحالمكسورالحزين

صضلمحهكسورويجبرجراحهلبسوعليهسيهبطالذيالحارس
صلم-5ءالشاقالحياةطريقعلىاقدامهويثبتوامناسلاماالعالملهويحيل

لمديقتهورفيقته.مضوسلاقدميهعلىيجثوالحالهذهفيوهو،المطويل

لاوتتمثلفدميهاعلىوصراعاتهصلواتهمرتلامحرابهافيالبحورحارقا

قصافدبعضفي-الانالذاكرةتسعفيكما-الاولىالصورةهده

لمحماول!ا!ااص!ع"حمعسا0000
.حجازىامطىاعبدواحمدالصنورعبدصلاحابدفي1الشاعرين

هـالرجلتخدعالتيالشيطانالمرأةعورةفهيالثانية(لصورةاما

يحاولالثانيةالحورةوفي.كالافعىوتلدنمهالشباكحولهوشصب

ادإةالىويح!بلهاالمخادعةالمراةهدهعلىفروسيتهي!ثبتانالشاعر

بعضولعل.وتفكرءـابعقلهايثقلاكانوانبمفاتنهاويتمضعبهايلهو

قباني.نزارشاعرنانت!عرمنالكعرفيتتضحادصورهذهجوانب
كانلمء4ث!انعربيش*رنافيالرجلصورةالمرأةتعرضالصورةوب!فس

كانتولعن.المحادعالغادرالشيطاناوال!الح!الرجلأطارفي

حينادقديمفيمبررةالمرأةاوالرجلبهايصورالننيالصورةهذه

لاصح(ريسبعالجنسينمنكلايفصلحجابالفوا!رجلالمرأةبينكان

نظصفما-الصبور.عبدصلاحالتذاعرتعبيرحدءلى-عمجمقوبحر

.(3!برأث1إتأيأ-ر.و!ر!1-؟أفيمجتمعنافيوجدتمنذالانتبريرهاكلتجداصبحتالصورةهذهان

لىالرجمعالحياةمعركةفيج،هدة.نسعىالتيالمثقفةالمرأةالعربي

"-اوالتقاليدالرواسبمنكثرااناحدلاينكر.جنبالىجنبا

نايجبلااننااءتقدولكني،مجضمعنافيالرجلءنالمرأةتفهلترال

الاز-كألمكلت،ؤذ9ز-بزءهـالربن1راءاش.نر؟ف(إورا!داريرالتياررطورةاد!اةة3جسالاووس(زاءمسدمينجامدينلقف

والت!قاليد.(لرواسبهدهمنالكثيرتقد"هافيتطوي

احوالفيانفسنانجدانناالفنعلىتأثيرمنالصورةفيماو؟خطر

ارديشضيمصرألاسهت،ذ*رجهـفىو،:برل!إروتضةالادض-اانضهتءللاقةنهايةفياوبعدتبدألمعلاقةابوابمحلىامانقفكثيرة

التنامحربهامرالتيالخصبةا!تساربكلمنالفنانويحرمنا،بآلفشل

المههـش!عياب!-ة،ذللأ!أزضثرر،كأالاساليبولور-2موقفيقص!رو!كدا.ونهايتهاالطلاقةبدايةبينققيعالنيأدصلةؤ!

ور"لمافردكليقفانءلىالمعاصرتنمعرنامنكثيرفي؟لمرأةمنالرجل

رؤا!!(ظواز.-سثية،نء؟ري-3اورسالةشكلفي4وفشاب!بأسهاوبمناجاتهء؟مخنيا(لاصرءنبص-دا

مصاربتصهـااردور،البعيدالبع!بدالاخرالطزفالىموجهحديث

الطوؤطت!رف!لاله*اذصرفيألنكهة-،تنتهيقدعلافةفيخصوبةمنكيانهمافيمابكل،الح!ب!اةمعر؟ةؤ!!

.تتهيبالنجاحقداوبإنأث!ل

المفوس-ىج!تمالىلا!ء"،!ضدتيرعفرربئ-5هـلاداروقدمرةالمعاصرشعرنافيوالمرأةالرجل.رىوهكذا

نراهماثانيةو"رة،رفيقهفيفجيعتهعنروضحدثاللا-رظ"،رهمنهما

وهـو!لكوا!الظاومؤكبماطقوس-6لكيالاوهـيهدهتمتدانكثيرايحدثولا،للاحريديهمنهماءلمدوقير

الواقع.مستوىعلىحقيقيةعلاقةصورةفي.ضشابك

(اراةصي31!مللا!ت،دا!رورقؤيم-7.احباتجربةطرفيعلىتضعناطوق(نفدوىةالشاءوقصيدة

تصور"-"كماكانوالذيحلماالاولىمرصلتهفيكانالذيالحب

ؤر،!لى8عادكءوراوالىح-اةالحبشاعر،الضعابي-8-البدارةفيالشعاعرة

قلوفي-لارساءروحاعالقت-وروحنفسالقيتنفسلالىتمراركان

أإبةص!ط:ىقى)نوزرداماحدب!!ىالرض!ليعليناكانوالهوى-الح!ياةدفءيمنحهاامنبررعند

ولىايرمضنالا-ا(وحشاتالي!الياجراحاتواضنسينا-والبصممات

ء!-!ةأ!جود،ومحد!لارر*ت،لاور-للأ،-قى1لفلأسؤقىا"ءما-01وموات-اعفرو4.لبء؟صحر

هـينالحهمهذامناليقظةؤيصورالتجربةمنالاخر؟لطرفاورلا

وتحطمه:الحبهذافشلىع!ارشاعرة!ن

.ن!نىلم-بغريقءريقا-غقاثاتكانحبنا-رفيقييرااقتهمنا

--،تالم!جروجعرونأكأ،ابأس!:وع2فيأ)كتبهذهاطابامطض،بفي-موتئأوتلافتى-!!بءلك-اهـىكا!ولاشثازهـرو

ص-ط-رلمنحت"انالح!زريدكناعخط-اريماتررى(رغورفي،الموج

الح!باة.

-96الص!حةعلىالتتمة-
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مةنميلى!لىانلنعتعلنلذلكمظإلؤعماهذءلممبورلجارلسدل!ريحة*فلمباتكمثحفءلصظئلا،لا؟نخلوأ-الص!حه!حرب*موأصطلمئ!ضولعدعلى!أ0
القص!بدتينفينم!حظانناكما.الخطاسةال!رعةمطاهرمن

الفئمةالتجربةصورةفطخدبعدتتبلورلميييةمضههر

لانهالاترحاههذامثلمنالنهايةفينعشىانناالىهذا،الاصيية555!ههههى!!!ههررحىه

ممما.الك!سيكيتنعرنافيتشابهتكماتتشابهالشعراءاصواتسيجعل

لنايقدمانعنعاجزاالمشاعريجعلالمباشرالاسلوبهذاالىاللجوءانوبةبال!الممتلئةالخصبةالتجاربكلمنبذلكالشاعرةوتحرمنا

الاحساسعنعاجرينيجعلناممامتكاملحيبناءصورةفيقصيدتهمكنفيةؤضعلهلحظةالىبدئهلحظةرونالحبهذاعاعرتالتيوالصراع

اجزائها.بينبالرابطفدركونحن،وتحطمةالحبهذاخيبةثمالحبهذافيامالهاباعلان

فانهمابعفهااوالمظاهرهذهكلفيلمخ!تركانالقصيدتانكانتواذابدئهمنالحبهذاحكايةلناتحكي(نقسشطيعتكنلمالشاعرةان

حدالىتتفاوتانيجعلهماممافيهماا(ظاهرهذهتمثلنسبةفيتفترقانالغعرفالىحاجةفيكناولكنا،فصةليستفللقصيدة.4نهايئالى

الفني.نضوجهمامبلغفيكبيرهذهخل!لمننشعرلكيومواقفهاالعلاقةهذهجزئ!ياتبعضالى

"المعر؟ةقبلميت"قصيدةفيمارنجمثلوهلةولاولالقارىءويلمسنشعرولكي،الانفساللى4الكائنينبهذينادتالتيبالعواملالمواقف

وا!د*رة،النال!وءلىنفسه(لمئعاعرعلىالتقريرية(لاحكامكثرةمنالصورةبهذءالفشلعنالاعلانمنبدلاوخصوصيتهـاالتجربةهذهبنوعية

الاحكاموهذءاخرهاالىالقصيدةاولمن.شهـررانهاالاحكامهذهفيانفسنالوجدناغيرهاوفيشعرالشاعرةفيمشعرتررتلوالتيالعامة

!بياغتهافيالسماعرتصرفحيثمنالاكييراالبعضبعضهاعنلاتفترقعناعلانهمفيالشمعراءوتشابهوالتقريربماننعميمشكلةفينقعثانيةمرة

المتناثرةاحكاعهمجموعةمنالشاعريقول.لاخرانمنالتصرفبعضعقالتعبيرفيالمباشرالاسلوبهذاالىل!تالشاعرةولان،تجاربهم

الفكرطاحوؤةفينحن.النزاللساحاتنخلقلمنحن"القصيدةفييتمثلبما(لخطابيةالنزعةمظاهرمن!لخلولذلكفالقصيدة،تجربتها

ماذا.رجالاشباهنحنمنادعك.ارهابعدلنانعرفلمنحن،موالى.والنفيوالنهيوا!مرالنداءاساليبمنفيها

واحجار-تثرثر،تسعىجثث،الهالىلايمت،ر،منالفكرياصريعاذاوماسانالحدهذاعندالشاعرةقصيدةتحليلفيتوقفنالوانناواسعر

كسيرالنفسمنقسمبيعاد.جديدةمثلالىمسعاناخابسينااناالىتشدهالتبمالاسرةبالعذوبةيشعرفالقارىءلهاكبيرظلمذلكفي

اكوامخلفشيئاابصراعدلم،اموتاذوىانني.الضميرمنهارالقلباستخدامعلىوقدرتهاالشاعرةاخلاصعنيكشفومما،شداالقصيدة

الاحكامهذه"الخرابالارضعلىبدبونممنواصراعمىانا.الضباب.راشاادتخراماالشعريالتعببيروسائل

لانحسانناوالنتيجة،لايضطورجامداارقصيدةمضمونتجعلتتكررالتيقسينلاحظانناالروعةهذهعنكشفالتبمالمظاهرابرزمنولعل

هبموانماالى!ا/تهابدايرنجهامن-تطورمغياسكةحيةبنيةالقصببلةبانالىالوالهةالمتلهفةالرغبةتمثلوالتيالقصيدةمنالاولىالمقطوعات

الصورمنصورةفبمتظهـوالغيالمحوازيةالتقريريةالاحكاممنمجووعةانفاسهويستردليستريحفرصةالقارىءلاتمنحالشاعرةانكلبيرحب

لايتحققالبيتمعنىلانيليهالذيالبيتالىبيتكليسلمهوانمااللاهثة

كايقرأانالقارىءعلىمحصمايصبحبحيثيليهالذيبالبيتمرتبطاالا
قدرةوعدمالابياتبينالترابطوهدا،واحدةمرةالابياتمنمجموعة

الثاعرة!رغبةفيبمايشعرنايقرأهاوهوانفاسهيستردانعلىالقارىء

أـليم!؟عنرمرفماذا5هذهانتقرأوصاولي.وتدفقودهفةحرارةمنالكبيرالحبالىوسوةها

.المفقودحىهافيهاتصوراتي"تتوقفاندون"الابيات

ملموكها؟يحك!كمبف5-قلوبلاوساءروحاعانقت-وروحنفسالقيتنفسالاسننقراركان

.الحياةدفءيمنحهاآمنبرعئد

اليمن؟ؤبر؟التوريةالعناءس!ب!ما!و!-والمحتوممصيرهاالىالى!فقةالحارةالرغبةهذهتصلوعندما

يفةدهروخدافعالافحاحاراينسكلبكانالمذيالقصهدةلحننلمحالةضحل

ال!ععب؟يرضورلماذا!تى)اضعاطىءاالىتدفعالتيالعاتيةاالصاخبةكالموجة،وتدفقهص-ارته

!.واـشلا?اجروحهاخلفهاساحبةكسيرةهادئةلترتربصخورهتصطدم

رلة؟التصرالحركات!ىما ..هالةأرىءويشطيعالقميدةعلىوالاتزانالهدوءيسيطرالمرحلةهده!ى

اللحنهويرعود،بيتكلنهايرقىفيينوقفوانالىل!هثةانفاسهبستردان

!،ب:أضخمؤبماذلكلى7عنالخفاصص!كلاوسعاقرا5:حزينجنائزيلحنالىليتحولالصاخب

،.ندر!انت-بعريق.لقءكاسةغاثاتكالىحبنا-يارفيقيافههغا

مخبر-مخنىاماذاأسفا-ؤشلناولكناحاولنانصن-حبناءن!تسل

ا!غنياتوجراحالاناغصات

اليمن!!ببممة!:فأزقلفيالشا،رةب؟وفبقى(عجابناع!نحبران(لادناديسىيةاشهاوفي
....)حنوبببنمثمساعرهابببنالرائعالتجاوبعلىمعضمدةافيمنحماكلرها

هؤ--"-!ولالذيالبتفيعروضبىخطأالقب!ةفيوهناك.القصيدة

!وانيمطبعخطأ؟نهمنيقينعاىواذا"رمادوالخصبالنورويجعل"

و":ث/سةللطباعأ!لم!("كلةذار5."رمادوالخصبالنورويحيلهي"دلبيتالصحيحةالصورة

هذاهشبابقلقعنتعبرانفصيدتاندلكبعد"الاداب"وفي

1813.دبصررد!(لحساننللشاغر"المعركةقبليت"قصيدةوهماويأسهوضياعهالجيل

عسن.رالتصفىالغعصمالىتتحهانانهمافى.القصدتانوتشترك.
الجمي.حسىللساعر"الجوع"و!صعده4اللرو

،3ءحمحيجيى!ى!،**3ء،!!ح!هوصارخةمباشرةمورةفيالازمةعنالش!اعرانبعلنو،الازمةهدهمظاهر
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لعب.فيلبامارال!.!ب.جدبفياخرىمرةالظهورالىتعود"م

ؤ،ناروريرهلمبىوالضياعالظلمقتمثلانالسابصانادتانالقصبكانتواذالشاعرالبيلضراتيالخطابيالاسلوبظاهرةهيالثاليقىوالظاهرة

ء!ىخجاجالاحلنانقدمسرورنريبللشاعر"(لحزن!رعى"فصيدةمقطوعة؟ولىفيفهـو،بتفكهايشعرحينالقصيدةاجزاءبيناللربط

علىءركزامازالا!نسان؟نمحلىرهـلالذيالغامضالسد،ميالقلقهذاالمقطوعةوفي"تنتظرليستأضوا؟ك،ياقمرأضواءكلملم"القمريحاطب"

اترددةاالذاتهذه،الكونالىنظرق"محوراصبحتالتيوحدهاذاتهوفي"اعذرينيياصديقةشذاهاضاع.."المديقةيخاطبالثانية

نتيبسةزرصعروالتيصرففرديبمقياسكلهالمالمتقيسالتيالحائرةالمقطولحةوفي"وقاتلهمالليلايهامنادعك"الليليخاطبالثالذةالمقطوعة

لذةالحؤنمنتدروالتيكسيحعاجز(لعالمفيماكلبان)عجزهامثلالى-مسعاناخاب-لسعينااناإ،لائمي"لا"لمهيخاطبالرابعة

.ا!لعهيالبمقريةوانءبقريباتهنفسهفيالانسانوهمتغذيغامضة"تفتراناياكوطني))وطنهيخاطبالضمسةالمقطوعةوفي"جبيدة

!-ته!نوذلك،لىرورنجيبقصبدةفيا!خلاصبنبرةلشعرونحن.القصيدةمنالمباقيةاقطوعاتااغلبفيتدورالدائرةهذهوتستمر

سمعتفقد،هوحياتهمراحلمنمرحلةكانتعنهايرتحدتالتيالمرحلةمناحيانالاتخلوهـيالقصيدةفيالجزئيةالصورانالثالثةوالظاهرة

كيبراعبقر؟.إصبح!ن"لحةرغبةوولةتحتيعيشكان(نهاصدقائهمنمضمونهـ،تطويرفيكثيرالانشاركانهاالا.وحدهااليهانظرنااذاشاعر.بة

1لكب-رالطموحهذاتححقبقءنعاجزانجيبومادام،التاريخيدخلوانوتئمعر،النشيالقصيدةمضمونبهاليغطيالشاعراستدءاهاوانما

هذه(نواحسب.الحياةعلىتهونقمغضبهيصبا/لماضيفيكانفقدافؤقاناضائعاناقلقانا"يرددانسانبازاءانناالقصيدةنقرأ،نحن

بقيدرصب.نهءن"رصلمةءلىاوزفسهعاىنجيبمناح!جاجالقصيدة.ويأسهوضياعهبقلقهمعهنحساندون"اموتانا

الاخرين.عىاححاجههـبماتتألقللشاعرخصبةشعريةطاقةعنتكشففالقصيدةذلكومع

وعمقالايامبمرورنأملالشعورفيتدؤقوعنالمقاطعبعصفياحيانا

وادصهاسباروياةنابفةصورةفي-بظهرفيالقصيدةنجيبواخلاص.ناضجشاعرعنتكشفانوالثقاؤةاكعي

اكلتابا!ميتمئى،ال!خرينيتمئاهاالتيالامنيةهذهمثلفي.تمثل!حولانفيخكلتجعلنا"المعرئقيميت"قصيدةكانتوإذا

حوليدورالذيالمغلقالذاتيالحزرلا4وقضعيتمغلعهنسارداجلبىفىنفسهالشاعرا!عنتكشفالنجميحسنقصيدةفا!جيدشاعرالىالشاعر

..نجثاءموهو،الاسلوبنثريةمفككةفالقصيدة.التدريبمرحلةفيمازال

دهـوراظلوا-كماحزنياسبروءليتهم-الفرحذاةواليتهم؟"اد!اتج!عبانهكمادابطاوضطبطدونالخاصةرغبتهحسبويتفاءل

بالحجلتمتعئدما-المشنقةظلتحتصتىالانسانؤرح-يمبروند:قولهمثلانواظن.لهيحلوكماالشعريبالاسلوب

و!ج-ظهرابانفيالشمسوتغيب-نسرمخلبكماجلاديد-اليه.الافوأثمنا-أفيونمن-تخمينمن-غيوماالجوفياطلقنا

...امةىاننى-سامةأبةالثغروعلى-يخنارجحعليهاشيءمنالارض.وسجدنا.-جوعفبكم-تستطيعوالنجدوى!عبثاانتمما-المرات

تفرحسوفبعدي(لاجيالىهذه-ولكن.لعب،لعب-الرممبهوت-الجبهاتمنااسودت

الحيةالمصور!تهمثلجعلنجبببعلىغلبالذيالحماسولكنالشاعرعندفالمسطلة،تعليقالىلايحتاجهـ(ذجانثريااسلوبايمثل

المبانترالاسلوبالىقصيدتهفيلجألجببلاناحياناروعتها"ختفي

!صبلذلكحافلةو(لقميدة،اقفا؟لفيوالاسرافالاحكامواطلاق..."..3...ء.الس.هـل!ه3.!حرهـهـ...!سييرإميمحمر
.واصحاذلكيظهركماتقررريةبصورةالحزانىوعلىالحزنعلىاللعنانظ عنكبوتإ!يعشقونكلماداالحزنايها"القصدةمنا!ولىالمقطوعةفى

فيدفرفعذ.ماصرعاىبن!هوراطوطملا.إلمنععاائهحقرلطلعةلعينلت،خفاونك،اولت؟كل!اهـ"!ةلجوا-ا!جمماها

"...الزعافالسم(يها،الضعافوايون

ودوروعقهامن3*نجراببدةالقصتؤقدات!هيالا-كاموالصفاتسعطا.فى-،توالمفوالسغاراتفيالداخليالعملهوما
لسهورقصد""فىالحززصةالصورمنوأحدةصورةذممةنحم!ع..1،؟..

.........بة.....-لى.والمنص!لميات

انر-رلكل،الل!:،تمنالثردهذالنايحشدانمنبلاما-بر./بىبهالنا4؟والقناصلو!!فو!بناهـمكلراءمهماتهيهـ،

بجميله.اغرافاهـ؟الاجانبءلىالتجسسىاسالجبهيما

الىء:"اتخليراطابىيمنوالم؟لسدبميالقلالذاتيفيالمنغمسينوبين4؟الدبلوماسيوىلتعاملكيف

اهـ--ى))ؤهبهـتهفيمطرعفيفيمحمدالشاعريقفافقاارحبقلق؟لبن،نثورةأثناءالاميركيةالسفارةفيخدثماذأ

./*رف*ءصبرهاةتانا)!ياصانالافعنهـادئة!!جةفي!يحدثنا"مصطفىلان1حتىظلمهرالدبل!ماسجةعنكتابابرزفيدلككل

!نس"هدؤ"الىالوصولعلىمصممولكنهعقباتمنطريقهفيماويدرك

ء-،دؤ؟فنانرامادام!،نهالاملاقوبدجدبتهدرهكانتاذاال!اةبانمؤمنتايرشارل:مؤلفه

.والحياةالخصبا!رضفييبثانعلىقادرفانه

قه-،ئدهفيو!وضمو؟ربالىبتقدمجادشاعرمطرعفبفيمحمدوالشاعرحمادحيري:ترجمه

نتث-،الحياةركطيانعلىالفنهداوبقدرةلفنهصوفيةبمحبةمشرب

.الابرووطالمحماسعنوبعدها!نفعالهـ،روءنلمحقصيدتهوفي،قيما

ذ)-صك،عؤ،نهالسذاجةبطابعموسومةاحياناابفعامدتبدو*تىوفيففناالنئئرللطبأعةالطليعةدار:تفدمة

ؤ-مااثصرتقدكنتاداانئيالىاسيرانالنهايةفياحبفانيوبعد

اكاعرانذلكمعنىةلمبسوالتقريريةالخطابيةالاساليبالىكتبت

المجميعرحينفرلصبحوت!لطابعطبيعمهلكنهاعنالقص!دلتخلضنهامنهإتخلصالشعرعلى1813:.بصبيروث

بدرطهالمحسنعبدالقاصرةحسيييسسحير.
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**لأ****ءمم!مم!****"،كليمم!*******مم!***********ب!*ي!**"*****--****************!*******،ءك!**"*مم!كلي

*؟
*4
**
ء:

لم!-سصضلنر؟.-***

!ع*

:رن

؟ص؟
:الوجوهوبينلمروبموه+حنانيفيهافألمحتلوحوجوه

ترفبنغسىاحساكادذاتىوالمح
.".....

مقلتينعلىقلبيبسرعةولمصيزلوح

تيننظعلىيهميل!الما!:بتيفيير

العيونتلكالمحانقبلومنبعمسمىمعمىالفلهماوصوه

الجفونبتلكسرىواغمرلممدأهماعرفتلوبهاتىنكمازر ..أ.-ا

:*ةكريوزوا!اكهبما

لىؤاليقبيلوتمضيلسناهاعنهالاءث!ما
111. المدىرحيببكونالعينرولقييبعثربلعمم!

لبالكلرظطب4فصميحالبعيدهامنيعاتىفيممه

الشفاهقبل.باعماقهلالقىلعليممه

مداهلصيدالشريدءرؤاىممه
.-

ساجيهحيرةفيواعرق.قصيدهلاجلاحياتراني
رؤاههـفيهتعربببحرتحدلارؤىحياتيمحال4.

هارونعزيزة،جديده/حياةلالفتحنممه

*4

ء"**************،*******-*-*حعم-ك!*ء***مد،دعم!*حع!سسععىكععي،*!ي**"*

ا،وت؟لمحتىالفكرمشغولالانسانيكونوكيف.الثانيةالصفحةفيجداالمسرفةالمبالغةمننوعرآييفيالقصةهذهالىاساءوقد

فيالتاريخيمبررهاانايضاالقصةهذءقيمةمنيقللومماالمواضيعبعضفيالاحساساتهذهبتبحيثالبطلاحساساتفي

بهامرالتي(لاجتمالمجبةفالتطورات،الانقضاءعلىاوشكةلىحياتناكتبهالذيالخطاب-واقعيةعهـدمانواحسب.م!مةوغيرمفتعلة

منخففاؤرالريفيغزوانبدآاللذاقوالوعيوالثقافة،مجتممناأنالمعقولمنهلترى.هدفهابلئعنالقصةاعاقتقدالبطل

الىزوإئجهاتصلانالمعقوليخرمناصبحبحيثالعادةهذهحدةثمالاخيرالنزيفينزفوهوبالمسعتشفىفراشهعلىالسانيرقد

هـاكلسةانواح!مب.القحمةالميهوصلتالذيالحدهذامثل؟.الجهـالوهذاالطولهذابكلخطابكننابةعاىالقوةتواتيهفجأة

يغبغيلاالهنمطالبمنهاممطلبأ،73ءح+،افى*93الواقعانيكنلاالاحتضارساعةاوالهذيانساعةانعطاءلاخيا؟كد

يهعيدونأوالواقع/برفضونالذينمنكانولوحتىالمفنانعنهيرغفلانهذاعلىومنسقةوجميلةبهيجةباحاسيسطلقاللانسانتسمج

آئارهم.فيتذمك!يله،صور؟اخرىبطريققدمالخطابمحتوىان.لوافضلوكنت.النحو

!لالا!م!بزعد-طينمنحدراننفهبطريقةالكاتبيرويهامورااو،مثلاوهويهذيالبطلمخيلةفيعبرت

...الكمالالىوافربتماسكااكثرالقصةلاصبحتاذن.موضوعية

موضوعمنكيمحدالىقريباموضوعاتعالجايضاالقصةوهذهالحبحكاوبئانهي،القص!هدهبحصوصاسوقهاثازببةوملاحظة

من"يرانهاحسسبكبيعربيبكاتبذكرتنيوو!،السأبقةالقصةبينالمقابلةمنلونا/منعانالكا-لبحاولوقد.كبيرادوراتؤدلما

كأزالهبالنسبةواصبحتدقائقهاكلوعرفالاجواءهذهالىنفذالسيئةالعادةتلكوبينوالحربةالحياقوالتفتحيمثلالذيالحب

انتهتد،لذاتالقصة!ذهولكن.العجيليالسلامعبدهوينفدلافنيافيهـتالمقابلةهذهول!ن.والعبوديةوالكمابةالموتتمثلالتي

وهماوئ!جنهالزوجبينحواردارحيث،جدامفننعلةخطابيةنهايةوقد.اولاالحهاةيشوهبل،فقطالحبيشوهلافالثار.محلها

دارتالذيالكعيبالعالمودعاانبعددمشقالىبالسيارةذاهبانتتضافىكميرةمبالغاتوفيهامبررةولامحكمةغيرهذءالحبقصةجاءت

ؤلسفببابحظزوجضهمسامعمحلىيإهقىالبطلراح،القصةاحداثفيهمجتمعنافيالقناةتلكهيفمن.بالفنتضرليوباتالواقعمع

االحالةمعاولايتفقلا،بالموتالانساناحساله!ءنمع!!اكئيبا؟فيهوتنامحبيبهابيتالىتن!بالتي

قضىالذياكاناخلفهوتركللابداباهودعانبعدفيهاكانالنني؟بالمرةصادقوغيرمتكلفحواركهذاحواراانمعبمترىالستثم

زوبميقولهانذلدفوفى،مكنولا،3مايقولعمرهلحظاتاحلىفيه.بالكتابةنفسكارهقتاذاربئتلكلاعياء-"

الخطابية.بهذهلزوجتهاستطيع..اموتانقبلشيءكلمن؟نتهيسوفتهتصيلاس

البطلبيندارالذيالحوارذلكهوالاف!نعالعلىاخرودليهل"بذلكثقي..اتنتهيان

ير(اطمئن":لهيقولحيثالجاهلالفلاجالعجوزبيتهخادموبينبسر"الموتحدالىمتعباكان"تعبربهيمكر.،\نتبررمنطقواي

فانفىالالمامتل!اعيدلن.ا!لانقبلاسماؤرلن،اطمثن.خلفم!-ابهار/5التيالنزيفحالةفيهاتصفكاملهبفقرةاسبقتهان

صلأوتها.ئ!نولم،بغيضةكانت...رهارهي3الحياةشيئامناكرهلاانىصديدالولعهداوما؟.لهالزوملاثرثرةا.:+:يراهذامثلإجعل

اما،طفولتنامرحتحيت-جداالصغيرالخاعر-العا!مهذافيالاالصمحةؤكب"الموتحدالىمت!كان"؟"الموت-!الى"بحبير

ضحكةاي."حياةيسمونهوموتووحتذيةقدارةسوىير*نفلمحولهما"الموتحشيالفكرمشغولكنتفقدوعذرا"،القه-قمنالاولى
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كأتمسإ**

سإءصإ،حوليماسإشمىعسصائ!صإسإصإ--فمصإدرةيا!ما
ار:د"ز-بزصسإرورق-راشعاليلابكلصإجا

مسإنى-دصإلء-نسذهلتحإصىارسإ،كبتدم

فلحنا:لحش--،،اعبصإسصنإصإبحرفيوغبتبمصإ

ممسإحصإمناسصإ-زصإين،"الالجلمسإكحيث،وأزت

"ممهأغنىبكلكنهنجومالهظلامفيكم!هـ
:وتمنى،4طرفالسإجرلمرصسإاذاحتى-ممسإ

مم!!بر-روجمماهـموالامفمنكتخذت!
-سصإالتسإنىكعهدالصإصإصإيسصإاسإنالا

:معضىكالرصإممعالعسإ-رمدىبرحتفسإا
اسإتوحدكاهواككشتحيثتلألئي

"*
.*

:ودالربر--بسإينرسإنصىصإدقكل..ي،غنصى
لمسإ؟دإخىصإوسإاسإحلسإهمالثسصإءأصإصمإصطإطوحرهل

.-
دي)5الس--نوحبذايحيي!إلحسنفحبذأممه

برجدب-دلحنإ:عثقدبملحنماتكم
لماءف---ودخصط"بدونمنليرسصإكالزن
:وء--هـي..عليكتصإي!،سوىشمعريوليس

سإور-----درونلياحت،لسإخل!--سصتتشوفاذأ*بسإ

بمنصسإوديش!مإ!اف-دسصإعلصإكطإصسإأتيوصإ-ذصإ

:وديءمنكويرتويعمصإمصإمصإكفيسإتسيممسإ

مماوروديف-وق--بمن!كالرن!ثةاكأنى5بمه

لى-!--وءوعن!كعنىصدوفء-م..كطآياف003 ار-تو(حدكأهـصوأكك-تحبتتلأدكا..اس

نر...

"*

ا؟

بر-
:،ءرمتمتهسلاور-وتينلا---صبعررىلا!اأ*4

أسإ----،"إ!حيث،سصسناسإستعار"..بصإاصإصإ"السسإاءلمحيالعرصإ:سإبودسإ"جمسإ ء،وبهطإلسصإ4الش---مإسإناله!للأسصإأسإن

ح!--،ءبل،الةرللمدكلفيلح"وهـم
تصإ-،ءىسإدوعيإرهتدأنىرسإلسإنسإ،

وهـاءليجعلوهرهـبالصإدفىهـمسإسإ
:..وراءسعيص----،،الرب!مإصعيدسإنصإوندصإهسإولمسإ

شت-،ءالزمانولحتى،شروقكحسبي4

ا؟توصإدكأءحواككصإتحيثتسشإلمي4

البف--جن؟..منيينوأفبطرقلبعهأألفب

...

!نند!---،والحدثاعكلر،ابصطال..باغايتى

-سإولى:عصإأصإىعصإرثالخلقأعينغسإتد

ونولسصإاي!عتهـب"لااادأمتددوصبإلواىأ

-صإ!نلاهودسصإسإ)ب-"لو

:وتور-!ر-للا،فيه!بلث!-أنصارلوأود8

قء-!---ون،مب-السحدتصإذفي..لك3وانت4
:إ-!:-ونا!كمضللات---ت!-،حوهـكتدور4

دووصـهـ-!عالمإسإيفوق."أ.سصإكأ؟سسسإا

رر-!-صنوص!،،ت"ور-،هـلفكانبماعاهـ،ممه

اسإتوحى--لمىكاهـ-واك-كضإتحمثءسصإى.. ..سإلالمسإ

..

لمبإ

يرضالعرمواووتمصابرا!6.لا.راف31

لمسإ
لمه

::

!لمكهحي**ال!مم!*كا**،له-*!**!!ع**مم!له*ل!*ممه*****ك!مم!ممهمم!*****كهممه*له***ل!**كة*******،ت******!كلهي***له**هيمي4*حيبمه+،



2يرنغصهلمجل!-

أنت؟1..ألتفاقتهأحس

أرقب؟الذيأنت01.همسه

..القاخينارقالذيأزصتاأ..ء!دصنيتنقرالصيياتخط،5

؟..الغيهبفقللايسفرلكي..الحانياتأناصا"قنصوو

..يدكور...غفوفأ

بة!.واسنصعذبأحنينأالوكأنى...تنتصند..ءينايوتنتصند

..البعيدفيخفقةكلنفتكءرى..إ.القرأرأين

..تكذبلابجغبيواخرى.بنفسيالفراغوهذأ

..كالحياةدفقهفي-ءرفتكمقلتيفييفزع

..تنضبولا..الحياةتحمب.!.النهارضوءويسحجب

..!.مولدىيا..*انتفرحىفيا..انبجاستهإحسصن

أنت؟1نفسمهبملءجدران

05!أرقبللذيانتأ...خطوىيتصقل

..خطوىيتصقل!.!..أل!-عصاررؤأيمماينصند

..إهصغارارؤاييرنتمد.!.انبه!،دنفسىفيغمر

.ا!3.انهـتظماصن-محضكالنوقد.؟؟.أزتأ

ص؟..ارقبالذيأنت1

الموصدبافيعلى

.."نفسيتوأم":سأدءوك..وامسيحصطاي

.-.وسادا!قلبيمخورمنوافسهحيه9هموولون

...الخشعاعيقران..تكأ3و..يديوطرق

رولتجمب-3فييسكن..وير-م!ت.مرةخفقتوأمنيئ

..اجبببناخفضتالمشهدحسرةعلىوغابت

..صنكولمحهص
..للحنينعل..واغفيت

!..الياعايبل-..ربمافي،

يدي-طويت.إ.وروعدبلاالرجاءاطل

..تدزولعلك..يومويعصن

..إاالقناعهذاوزرفنص...ربماويا

العصدورأءتصيءصنهـب

تنموتف4فاروقالقا!!ذ.!.وطار..أطل
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سعععيمحمهععىخععغععمخغغيخغحلأخمغعع!ءيزخمعغععسغغعهععغ*فيهـون?عععغءبسععععععي
؟؟

*.
**
**

*! ./*****
3-ح!!13ص7

ع!للأ!سص2*--*ج!خ!*رز--!رمملا

*-زرد.

ح!-03*زرص
هلا----لأات--7ء.علأ

3هبملا!اعىؤ!رب!بصيق!ص!كاكا--؟7-

*.
.*
.*

*حمععمكلعكلع!********-***"املاجم!**ير-علاحع!!ى***علا

.اخرىمرةتكلمتاداالرمالىفيحيأسأدؤئك-.سأسافر:لاميقلت،الاياممعنيومفي

وكانت،نائيةمدنمنمختطفاتكثير؟تلساءيملكونالزجالوكانانمساليةكعبايةوجهعايكعنسولم،عين!يهافيالدممجتترقرقفلم

!ولةعينيهامنتطل،عذبةجميلةغامضةامرأة..احداهـننجوى:بفقنورمتسائلةقالت

وكنت،تموتلابأشجانمثقلبصوتتغنيتكتئبعندماوكانت،ءجيبة؟غنياسترجعهل-

عنهنيهةيبتعدلمطفلازلتمابانيواحسارتجفو(ناانصت":سألنيثمحادةبنطرةرمقني،الم-اءفيابياتىوعندما

العالم،قمةصعدواالبشرجميعكأنبمرارةانتحبوكنت،امهثدي؟تقرأماذا-

انخفاضا.الاوديرةاكرفىعسقطمشلولاوحيدارجلاحعلمفهموتركوني:بسرعةاقراهـاـتواقي

لميلة.ذاتخيمتهاواقتحمت،بضرعاوةنجوىاحببت.الضخ!مس!رسهشاهرا؟لغردة.لوبينارسيناقتحم-

البحر.الىخذنهي:نجوىقالت.(خرسبحنقابيصرحعبينمااميفضحكت

الوجهكلثوههزيلاصفرالقمر؟..بعيدالبحرهل؟البحراين!:بحماسالقراءةوتابعت

رجسسعتولقد..ساخنولحموقماشرملمنصحاريموقمثبتفهراج!ع..اإديكمارفعوا:وص(حهارئة،باردةضحكةوضحك-

مت!دمة.؟لقلإإمةاعشاشهاوجدتحينماوبكتالبسنانالىالسنونوعات.مذعورينالخافالىاللصوصع

قلت:..العاريالازرقلحقل1..البحراين.الاصذ،جةحيث..العتبةالىورماه،إديمنالكتابابيفاختطف

.الجبالالىساخذلع-.ى:وقال،ا!نجنتمبيةوالقباقيب

سنغناك.الغميوممعالجبالسنتسلق.فاننةالجبال..ربيءياأوه...اللهسيعذبك-

.الخائفاتكالجوارياؤدامناتحتالعالممدنوسننكونالقمةوحدنالا

حتىالمحهفليعذب!:لنضسيوقلت،قاوورحؤنعليفاستولى

البحر.الىخدنيلجوىهمست!طى(مئيوطةقت،زاديحاملاالصباحفياليتوغادرت.أموت

حفرفيالسجنسئمتالمياهتكونقدآه.البحارجفتربماآه......-.م

.الازرقالفضاءعبرمتشردةبيضاءغيومالىوتحولتفهربتضخمة.ولم.شاسعهحعولالىووصات،المدي!نهءنابتعدتتئكامسرعه

ال!حر.؟لىخدني:وقالتنحوىونشحتصهوتهايرمتطي،سوداءخيولاقبلتلمحظةءاخ!بياو-اهرباناستطع

،..وتلتف،ذهبي!ةبخيوطمطرزةسودأءعباءاتهـم،الوجوهسمررجال
كثير،ن.رجالاروتلكهحسدانه.الناضجحسدهاالىيداىفامتدت...

...سهوفايهـمإبىاسعيوي!حماون،!رمزيوبىحرمنشالاتخصورهعحول
تشحبلحوىظلتلينماكياليترلتاخمدمرةلكر(هبةل!تةتونر3

......سعرتص!سعتانيغيرقلبيفيالذعرؤدببيواحاطوا،النصل-محدودبة

وتردد:.:مرتفعبصوتوسالت،اثجاعة

ابمحر.الىخذني-
........كاأ؟بعيمدالبحر.هل-

رحدهاكاي!لاوضعطتماضتضيتها،باردهمديةجيبيفيتربضنتو-

ان!اغيربالسكينةوتلودتخافانيجبوكانت،نحوىحنحرةعلى:امير!حانه.إ.وأظنالرجالاحدمهتف

..ععرناانت..اصطدنالع-
:باصراروفالت،لالدموجاهـللتينلعنعيهامتحديةالنعتطلعت-.

.....:وقلعت،ابكىأنفكدت

البحر.الىخنني-،..

منخارجاتسلاتثم،الحدالمثلومةالمصدئةالمديةشلكفذلحتها..مديشيالىغنياارجعاناريد-

م....؟تموتاناتريد.ةمدينتكالىترجعلن-
واحد..بياهربهياهيا..سرمتهجواداوامتطيت،خيهتهاىع

القس!لمةورجالهاالخيامعنبعيداوحملني،نئرسةريحوىنهيعدو.ا!شيكي..اموتاىاد!!لا-

قريبةمدينةانوارلعينيلاحتعندماالفرخوغمرني.كلابها-ونباح--.امك.نبكيلن--3

عن!سبعلىوتمددت،الجوادعن!رجلتللغايةمتععاكنتولكنى..حزيناسيموتهرمرجل؟بي-

.--.حزيناسيموتابولع-

..،الى!كنعتبارنعرزععود،احهالصقتاوجهي!حموىتذكردت!ةنجيوىضرنعلعتلما*ذ(لىالرجالواور،دنجا،وألانتجارالحقولخضرةعن(بعدتوهكذ(

..0001000011عبداامسيتوهكذا.الصفر؟ءالخيامارجائهافيتاثرتصحراء

:وقال،معيالترابوبكي.احبهااحبها..وةالق!فناجيناقدم..بوافيالصحوناغسلالطعاما؟الو

نععبوجهك-،قليلةساقاتسوىانامولاباستمراراشتغلوكنت..بمذلةانح!ي

متعب.وجهك:قلت

بائس.انا:قال:لهوقلت،الاميرفقابات،سخطي-تفاقم

حعزين.انا:قلت.القانونيأمركمااليومفيسامحاتثماعنيفقط--سعأنس!نغل

الغيوماحبازا:قال.:صارمبصوتوقال،جبينهالام!يرفقطب
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..اليحرنحوبيوسينطلقاركبهثمزورقاالارض.البحراحبالا:قلت

معك.خذني:قلت.المياءمالحبحرفيغرق..القمرمات:قال

مثلي..صغ!رواحد!شخ!!فقطويتسع،صمعيرالزورق:قال.الابيضا!صلدالحصرمنكنلةانه..ليمت..لاجلهابكيلن:قلت

...وقفواونساءرجالديهاأزدحمساحةبلغتحتىمسيريفتابعت.بخجلجسدييعشقالوجهجميلاميرالقمر:قال

را!عينوكانوا.حجرمننحتواوكأنهمإمكنتهـمفيمتجمدينج!عاالصباحفبموايقطني.عميقسباتفيوغرقت،الكلامءنقكففت

احدهمسألت..بيلاهةافواههمكاغريناعلىالىالصفراءوجوههم-ةويهت!فحوليمي!نطنطعغيرعصفور

؟هكذاتقفونلماذا-.حسنحسنحسن-

.خبز؟السم!اءشنمص..جياعنحن--أالبحر(ين:لهفقلت

باتماثسة-شبيهـةموةقىس!عتحتىخطىبضعسرتانومافقط.أشجمارئلائةالىاجنحتيحملتني..صعيرانا:بوداءةقال

!راخحئاياهامنوانبعتاشتدتانالموسيقىلبثتماثم،نائية.اصيأسأل

طويلا،والمقاومةالصمود؟ستطعولم،حارفظمارجلعنتيحثشهوة:شجرةغصنعلىالجاثمةامهفسألتلا

"هـلوءسقفهافسميحةقاعةالىوتبعتها،للموسيقىسريعاوخصعت-؟البحراين-

!زفتىحوليفيماانظارياجيلاكدولمم،السطوعشديدابيضالبحرمحنتتحدثالهـرمةوالعصافيو..البحراعرفلاانا:قالت

امرأةنحوفاتجهت،كتيرونورجالىنساءاغراءهلبى..راقصلحن-..البيضاءطيورهوعن

وقلتةذهبمنمقعدعلىتجلس؟الهرمةالمعصافيراينةبلهفةمتسائلافقلت

.ماءبلاصحراءقمر؟..ولدتامرأةاجمليا-.الومةالمعصافيرماتت:حزينبصوتقالت

قا!ؤة:المرأةفقاطةتنيوهناك،يبةالغر(لمديرضةنحوواتجهت،الجوادامتطاءالىفسارعت

الافاعي.سترقعى..اهرب..المدينةملكةانا-،بنهم؟كلته..صاماواشتريت،اسواقهامنسوقميالجوادبعت

قنفذ.انا:قلتانتباهيواسترعى..اعمافيفيتترددالفرحواصواتاممئياخذتثم

بائسط.طفل؟نا:فالتثتوببطرفتمسكويدهالباصموقفعنديقفالوجهوسيمطفل

وحيد.رجلانا:قلتوفسمرت..كالميتهـاجاكلظلوجههانغيربودلهابتسمت..امه

وقالت:اجوفرنينداتباردةضحكةالمرأةفضحكتؤقل!تءصغهرسريرهناكوكان..؟لمحالاحدىواجهةامامطوبلا

بحر.بلاانت-.طفلسريرهذالنفسي

ارطوكا!ل!رهاطلقعر!اتهكترةظمار..صصدريعلىرألميفشهاوى،وومجيةحسرةدميفيتتساق!كانتبينمابحنوالسريروراقبت

يطكنجوما،لاز،روالنهاربلاوالحدائقصلبةالارض..سقيالمئمببةباغنيةيفادلميخيوطفلونوجة،ببيتاظفرلم(ذابب!ءسأهلكبانيوشعرت

ينيت!ن.النتمسحريقكلنهارينبنهدينا!لما!حاصلن:المساءفيعمليمناعودحين

الحقول00الترابيئسالذاويالعشبرائحة.ال!رائقفيالينفسج-.بابا..بابا-

..المترايرببنفبىسوداءقواوب،.مديةبلأالميتفم..السنابلهينة:نيقالتولكنهاليروجةتكونلانتصلحانهاتوهمتفتاةوندكرت

لىرح!ءق!متةخصال!ممعذبةالمرمانوشجرة،مذبوحةالعصافيرتقض!ى..ا!إعام!عقلبانت..(لزوجيةللحياةتصلحلاانت-

اث!كل-صو"هـ)ةا!قطاواتاح!"نا.العطشانترابهافيدمهي!ق..بملابصكتهتمولا..والشو(رعوالمقاهيالخماراتلمحياوقاتك

و،مانقو؟.،ز-اءرجال(قبل..الاشجاربدما!طخ(لمقسءلىا!نائمة:آنذاكلهاوقلت

يا..(لخضراء(لاوراقغصانها1فيتنموالعاريةالاثجار..بغبطةجدالالح!باةواصلحجداوفاضلةجدامهذبةواخلافيجداانيقانا-

..وءجمصكاءلىجضونأ..الوجهالحزينةالارضعلىاثرقيباردةسيوفا.المسجدفياقضيهافرافياوقاتوكلالزوجية

.برءياإعطنبم..طفلضحكةدمياعط..سيديبر،لممببدييرلم:الا(قوللواتمنىوكنت

تلاشت،قدبالقاعةةاذا(لزمنمنهديدةةترةبعدرأسيورقعت.الضخ!انردفاكمقطويعجبني،وتافهةوغبيةسطعيةانت-

قو!شمة.موسبقىبقارافيهتىردد"ظلمطويلشارعفيوحهداوبقيتوتأ"ات،كبيرةمكتبةقدامقليلبعدوقفتثمالمسبر؟لىوعدت

البحر؟اين:بحرقةلنفسيفقلت:لنفسيوقلت،الواجهةرجاجخلفالغروضةالكنب

مداخث!لاضخمةوبواخرمبللةوصخوراصصراءرمالاوتخيلتعرشولفرزبئماكلجمجمتيفيسأعبيء..الكتبكلسأقرا-

بومح!وحوسمعت،بيفاءانتوعهداتوقوارب،ثيفادخاناتقدف:الك،قصاحبهاوسألت،المكتبةداخلالىودلفت.المبشر

.الصرجرجالموجصوت؟الكتبمنالفائد"ما-

صائحين:ر؟وسبلارجالنحوياقبلوفجأة..للتسليةانها:قال

الاله.قاتلهدا-.اكتوللتسلية.مجلبامرأةمعالنوم:قلت

المن!تصبى-صة-الصفراءباحجارهالعي!يبدت،بنايةالىوجروني.الحقيقةتمنحالكنب:قال

بةالسمماءوجهلتطعنتتذبارتوشكضخمةكحربةالىرماديالفرأععبر؟الحقيقةهيما:قلت

ادفتتدمارجماوتزايد،اوصانيفييدبجمرعبواحسست.تتجشأكيفتعرفأن:قال

..ختذبمنومنصدزانراسي3بضصعمةارجائهافيت،ثرتغرفةالى.كنباتقرألممامي:قات

وسيم؟وجهله..الكتفبئعريضالقاء4طويلرجلاحدا!اخلفق:عثرثارانت:قال

ةالفورءلىنيقال.بحريللاانا:قلت

انت؟من-فتىفوجدت،الشمارعالىعائداالمكضبةمنوخرجت،وتركته

مرتجفا:يكونلاينجهـسص،ولتبصوتفؤات:فسألته..ماشيءعنيف!شالارضعلىمنحنيا

.في+بربرجلانا-*؟تفعلمادا-

الاله.!لمتبرانكامح!نرف.."كؤبلا:قمال0صميرولداناةقال

.احداأ!رلم:مسك!!جبصوتقلتأتفعلهادا:لانيمةهرةفسألص"

المحقق:فنفالعلأصسبهاسأوسم..المكهمميالحجرمنقطعةعنابعث:قال
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وعرفت..للغايةجائعاكنت..الال!ةكلاشتماخذت.ضتمويرلحمولالنفلصديدفائت!كقاسياوى31ا!ارير.دلااني..ال!ع-

فاجبروه..ي!الملم..عنيدامثلككان؟لضممباباحدانب!دديمادهمتهمحاض!االفادعالىفخرجمعهفمت!اجرتالصغيماخي..بافي

فاحرقتالاحمراردرجةالىالمحىالصفيحمنقطعة!لىالقعود!لى.تكلملماذاجالدولمعأسلخ..اخبممسك!..سي!ادة

؟المشوياللح!تحبهل..اللحماحباني...العاريتاناليتاء.بركطءانا..بريءانا:بححرادةقلأت

.اخرس:بسخ!قغ!مت

ارزطامصوت!!برالىوتثاهى،الجريحةورة!دمدلسانيورهـالتولذت،جرسزرمحلىباصبعهو!غ!،مراتمحدةراسها!حققؤالز

الق!ثق!فيمفتاخهئيهةبعرودار،الم!ليؤ؟اسم!تثقيلحذاءالالحظةتلكفيوءرؤت،ممزقامنتشتاليير:دوالعالم؟ائبمنمابالم!مت

الصابوانفهح،ال!مي!النومونصنعالاس!نلقاءالىالسجينفسارع.رج،لثلاتةا!ر!ةالىودخل.مصصهـةفييفعالذيالجرذاححصاس

.حاداصرإرامحدش؟:(لمحققل!مقال

.كا!ادةبهسنرحبهـ..وعن!خطرانه.ضيفناه!ا-
انهض.-

ايضا.وجواربك..حذاءكاخلع-
اق!!-ورالحلىاسغقبلني(!ذيالمحمققغرقةالىالحمارورىوتبعص

قاؤلمر:وببنيالجلدالبندقيةحزامبينؤرمايوحشرت،الحالفيقاطعت

!أ.اجلس-جث!بببنماجنالقدمباطنءلىمرنةرفيعةءصاو؟نهالت،الصلدخشبهـلما

قق:وتابالمص،مئهقريبخمئمبيمقعدالىببدهوأشارثفيتيعلىبراسنانيضغظ1بانالمتوجعصراخيخمقوحاولت،رجلان

السفلى.
.تتكلمانيجب..ا.نعش!نيلقد-

يتألم.،انه..اضربوا:ي!صيحالمصقق
ذنب.اياكتكبلم..بريءانا-

أهـقق:قال،ضيحوالمحقق..الافلاتاحاول.اصرخ.تشضهـالضربات

لقتله.دفعكمنفل.الألهؤثتانت.تكلم-
كوجهوجويئ..تعذبكعلىتجبرنيلا..ذنببللأانسانج!!لا

ي!ش!م!رئيسي..تكلم.اعذبهاناريدلا.اخيمسكين.واخييأكو..دميفياللهبب،باخرىاستبدلت.عصااولكسرت

.نكلم..معكانجحلماذ؟كثيرةمتاعبوسألقىبقضيتك؟اتتاينربييا..لحمي

.بريءبريءانا-.تكلمتكلمتهـا!

منمتزوجانا.بةالاعترافءلىاجبرك!مبرذاصمنساطرد-ليوقال،بالنهوضالمحققو(مرني،حينبعدالضربوانتهى

:ماءسطلالىيشيروهـو
ترب!ل..رأيتهاذاس!تحط..جدالطيفطفلولىاحههاأةا

؟....مر.امش..هيا..قدميكاغمس-

..وطعليزوجتيتجوعانبه،،نةاشعروكنت،ثابتةخطوا.نن.فكونانمحاولاببذءومشيت

احد.يجوعارإهـانلا-

اسماذكرالالهقتل!بانكقل..العذابمنتخلص..اذنتكلم-ومالمفصغليظةبحبالموثقوانااخنييضماجعوندبر*ف!نمحجيبة

بقربها.
قتله.عاىضك

وور.:بغيظالمحققوصرح

ىسلرىءلاا

...........ءالالهبقتلامركمنقل..تكلم.تعال..الضربيفدكلم-
هماطو!يرس!الدينكل..المععل!مكسيتعع!دصيحتياسمع-

..بريءانا.صادقانا.كذابانت.اقتللم.بريءانا

باكثرويعتوفو!دو!"مهااوامبعدولكنهمإلابرطالدوار1بمثالوايحبويطلئبامحدولم،وصدديوبطنيوجهيعلىواللكماتالصفعاتوالهوت

عيني.اهامخاطفبشمكلازرقضوءسوىشيئاابصر

ئريءمملمانا.محينيتورمت.ضااانفيومن..منهاالدمسال.شفتيتمزؤعت

نصي!حتي.تمسمعلم:وقالبعصبيةالارضعىالمحققفبصق.كالهاتحطمتءصدريعطامئنصاعقالمدهمبم

واضح،بشكلكلتعبينوكانوا،الثلاثةالرجالجديدمنالمغرفةو؟قتجم.خذوه:قيارنهافيالخققو!رخ

ني:؟حدهمقال.اعيمهمفيتصرحمالن9فيوالرفيةضبقدهليزهناكوكان،ارضيقبوالىالرجالاصدواق!نادني

بطنك.علىو(ستلق..بنطالكاخلح-ابوابالجانينعلىوكان،ارنورضئيلكهربائيمصباحينيره،معتم

واستطعتهـ!،اقوىكانتالرجالإيديارغيربشراسةوقاومتمهصباصها،صعيرة!نزانةالىودؤمت،(صلىهاؤ!ح..ح!ربية

ا!صلالطوبلا!اطيالانبوبابصرانلاطبالط2الوجهمل!عمقواز(واهـ-دسجصئثمةوكان،السقففيمثبتلممانمنمت!لالكهـربائي

:يقولالمحققوسمعت،الماءبصنبورالىسارمحت،بينمواقفاهبحتىاشعاهدنيانوما،ظهرهءلىمستلق

؟شكلمابى-:السجبنقال..بالقشمحشوك!بسعلىالتمدد

بينينزلقالمطاطىبالانبوباحسستلحظةجسديواقشعر.جد،يدضيفانت-

جوفي!الىمتدفعة(لانبوبعبرالمياهتدفقتماسرلحان،اليتيقائلاالسجينوتابع،متألمافتاوهت

تكلم.س؟جريمتكما..تتكلمالم؟عذبوكهل-

ته!سكوايرديهم،!يفوقيربضونالعلاثةالرجالوكان..ذنب؟يارتكبلم-

.النت!حركمنوتمنعيبيي!ترفونبعدثمالبدايمةفيمثلكيتكلونهناالىيرأتورالذينكل-

كس!س..كهربراء..اظافرقاء..بالعصيضرب..قليلتعذيب

ممنوع.سيجارةهات.اخربصق.بر،فىءاحدهمضحك.عظام

العمل.اثناءالتدخببن.اسكت-

صارخابحذائهرأسيوركل،قربيالمحققووقفمنذهضاسجيناني..كلدهبعدستمتركني(نكبدولاضيفيانت-

الىتصلحمتىهعدتكالىتدخلالمياهستظل..تكلم-الكلماتوسأنسى،والايامالشهوداسماءنسيت..اوف!..سنين

جمجفنك..حالههفي*-من(لواحبرضعةسرقت..باستمراراتكلملمماذاايضا

ءامواجوهدرت،مخيفبحرمنيودنا،مح!بيواغ!ضتؤ-!ا!ر!انظفانهنا!لي..(هملتثمواحدةمرةم!ح!ق

لى!يضغطالثقلبينماع!بقةآهةعنيوندت،اذنيفيبج!ونوانحهفش!متالهللا!(ء"لمحإقركصاءاجارسامرةكنت..،رالنه
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الاولى.الخطوةفبلس!أ!مقط:لنفسيوقلترصوتيرقولالم!ققبعتةوسم!ت،تنرايمدبوحشيةوصدريبطني

به،تتشمبثصلبسطحعنتبخثضائعةدبابةبأنيوأحمسهـت:ناءجدمكاناتمنويأنهانيتنا*ـى

البحر.عنسأبحث:وقلتالجريحةشفتيعلىاتجمداالدمولعقت.خذوه..الانهذايكفي-

منزلىوسطهافيبني،الارضمنكبيرةرقعةبلغتحننىاسروظللتواستسلمت،القشركيسعلىوالقيت،الزنزانةالىوارجعتفحملت

فقاتبنجوىذكرتنيوديعة!تاة4بارعتبةعلىوقفتوقد،واحد.الحالفيللنوم

.النساءكلتموتانيجب..ميتةنجوى:لنفسيالثرئارالسجين؟جرفلمحوليفيماوتطلعت،الصباحفيوأفقت

تمتمدراحت..بدليدانمليئةحفرةفيالفتاةألمسانقبلوسقطت.(لغرفينظفانهلابد:لنفسيفقلت

منانتشانيالى؟لفتاةوأسرعت،مستغيثافصرخت،بشراهةدمي،لهاعددلاغرفتنظيفوعملهلايموترجلاتخيلتهاذوابتسمت

بحنو:وقالتجراحيوضمدت،الحفرةمنكبيرورغيفالاسودبالشايمليءحديمديكوبعلىبجانبيوعثرت

..القططلاتحبطفلانت-.نوميأثناء(حضروه..؟لصباحطعامهذا:لنفسبمفقلت،الاسمرالخبز

وقدالابوابالمقفلةالمنعزلمةالغرفقلبفيتنبتالاصزانآه:قلتكبيرةرشفةوائفينةالفينةبينرتشف1و،بنهمالخبزاقضموابتدات

البحر؟أين..البحربمياهجورييغتسلأنقبلالموتيقبلوامسكت،ةصغيركوةمنبتأنوافتربتنهضتثمالبارد(لشايمن

الغابةخلفالبحركانربما:الوديعةالفتاةقالتالزرفةذاتالسماءمنرقعةوابصرت،الباردةبقضبانهااصابعي

فقلت:..قريبةخضراءغابةالىبيدهاوأشارتلنفسيفقلتمذهلحدالىمتوهجةساطعةالشمسوكانت،(لعميقة

البحر.؟لبحرالبحر-؟البحراين..نهارمنياله:بحزن

وعندما،الغابةنحووهرعت،اخرىبهلمةاتفوهانا-تطعولملمجرة،كثيرةكلماتعليهفلمحت،الحائطالىالتفاتةمنيوحانت

اصواتدوامةفيغرقت..اشجارهابيناصبحت.اللهياساعدني:جامدعالبصوتبعضهاقرأت

بعيد.البحر:غرابواشنلقيت،القشفراشيالىفعدت،قدميفيصادبألموأحسست

!ل.(!حر:!ضاء!ا!ةم"شم.غريبمخلوقجسدي..الالممنيرتعدكلهجسديبينماعليه

طفل؟البحرهل:الاسجارسيأخذوشي..ب!لعمرتجفافانكمشت،زنزانتيمنتدنوضجةوسمعت

بعيد.البحر:الازهار:بلطفليقال..المحققبر؟يةوفوجئت،البابوفغ

ياحسن.الخيرصباح-

اعلى،منهوىكحجرالارضعاىفارتميت،فاسدواروجرؤنب.لاخ!ف..لا..حذاءكالبس..انهض:قائلاوأردفوابتسم

زنزاربهبما،(!ىمابشكلورجتت،كبفةعخمةالثالفيواتج!وقال،الحذاءفياكورمتينقدميحشرفيبالغةصعوبةووجدت

الوسخة،الارضيةعاىءلقىصغيررصاصقلموالتقطتوانحنيت:سيجارةنييقدموءـوالمحقق

الله.يا!فساعدني:الحائطعلىثابتةبيدوكأبت!ات-ل؟فاعتر!ء..ةعديدسوابقلهرجلعلىالقبضألقي-

ونماس!!ا،الوجهكسارمقاضببهامحكمةالىمبهمةقوةفاقادتني..بلأل!ووقىاصصافف،ا!رمنحئياقفوكنت،السيرارةواشعلتالاله

(لقاضي:نيؤال..المقاعدبخشببذعرملتصقون:ا!ققصسال

.الصدققل..اعنرف...نكلم-.هـرالانانت؟..ماقلتتفهما!م-

اهـرزيو!وجوفيفيورتىء.فولاذمنمارجلاكأنوسعرتاصوالطداخاكطىفيارتفعتبيئطبعنفالسيجارةعلىشقنايفأطبقت

هادئة:بلهجةقلت..لتحدثيمأهببدأ:كلئ!بببصعولفوسألتسيجارتيدخاننفثتئمالفرح

انا.غنيلانهززوجته،؟بيتحبتكنلمأمي،امييعشقكانابي-؟كثيراهـلرجلعذبهل-

وأفحن،!ئ!هنخهفيويزنح،باستمراريسكرأبي...وأمياليبلااحب:بمرجوقالالمحققفضحك

:المهـ-امعلىيقولانلهيحوىرانه!نبم!داتظللكيهذاتنصلا..هتا(حدايعذبونلاانهـ!-

مولمكط.بعدالعشبي!بتلن-لكي!يصضرضكالبابصةىسأرافقك...؟لن!ابا!نتهـستطيع..المتاعب

.الاحمرارا)شصديدانفهمنهازئاالسرفياضحكوكنت.خروجكعندالحراس

هـشالخوب!فعاروتحب،المراةاكلامالوقوفتحبكانتوامي:وفالبودالمحسققصافحني،الخارجي؟لبابوعد

تقعد.حينفخذيهاعلانررج...اذهب..ماتمسكين..بأخيالشبهشديدانت-

.ناؤ!انه:تقولأميسمتليلةصغيراوكنت.هناالى

البخابةفشاهدتخلفيتطلعتالمنعطفبلغتوعئدما،!لعلىوسرت
كاحم

قدميانغيرخطاياحتانوحاولت،رهيبكحيوانوكانت،الصفراء

ضجيجوصدمني..نهارمنياله..التباطؤعلىوتجبراننيتؤلمانيكانتا

04صاسمضتعلىوالعاس..تهـ!رالسياراتمحركات..الحارالشوارع

2يالرصمص5صعهاشبان...الصغيرةالمكتباتواجهاتفيمعدقةالجرائد..الارصفة

..الصباحيةالحفلةسيحضرون..السينمابابعنديقفونوفتيات

..برصانة.بمشيرجل..تضحكامراة..الزرقاءالسماء..الشمس

بقلماقاصميصمجموعة.لجوجيانصيببائعهزيلصبي

وتنعرت،صغيرةفتاةبفضولض!رمقتشديدعندماخجلعليواستولى

ا!جاابوارماطيىأبومحمداهـشيوانا؟ميوتذكرت،غريبمخاوقالمهشمجسديبانثاليفمرة

ني:تقولكانت..متثافلةبخطى

.الصراطءلىسيمشي..الانسعانيموتعندما-

الض-،ر!زرأرحدرالادأبدلر!رةوص،د،كالثسعرةرفيع،فولاذيسلكانه:الصراطوتخيات

لسيصهرهالصالحالانسان..سحيقةهاويةفوقيمشدودوهو،فالسي

35!حححيحي!حيحمحر.الاولىالخطوةبعدفسيسقطالمذنبامابسهولة
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ددة41!نكثيراتقعذل!لم!ا..ال!جمضئ!بله؟جراءالىفحمهاقطهنظ.!ب!قانا:ر!ول!أرربولص!ك!خت

يجف.ولن..يخقمبيدءهاوهاهو..حادةكمانت.نائمانه:+نقولأميوسمعت

غاضب:بصو!القاضيفقال.(لمحموملهاث!ماصونقذلكبع!وسمعت

ابىعتهـط.فكل!..تكلم..غيركتزوجم!مها..تمتلممها-:لبىتهولامرأةمنبالقربروضطجطاكودطلود؟ئمالاتمنىوانبم

.الصغيرة.نائمانه-

:بترددفقلت.تعباىانا:لهاقأقول

اءرانيالصغير*سمربث!ا،جداجميلةالريرانبنتكانت-.شا!انه:بي!قو!لمحاورقول

وكادت،السوادينعينيهافيالصارحبالهلعوثملت،بهفعبثتبعنفتحتمختهبءوهوايضاياهث،صعيرصبيل!اثيصوت/بسمعثم

تشعيتاخذتعئدماسعدتوكم،عينيهااغمضتحينتتبدداننشوتى.ا!حاف

ولكنهاالصغيرةهدهستكبر.ياماما.ياماما:خافتبصوتمغمغمة:القاصيقال

:مهـددةنيقالتيومتنسىلن..متعبةمسكي!نةامراةوامك،طبفقيررجلأبوك..تكذبانت-

امك.ساخبر-.لاتسكت..خلمتكلم

بالوعة.حافةعلىاهلكسيذبحك:اضحكوانالهافقلت:الشيءبعضمرتجفبصوتالحديثف!نابعت

!.سمكت...مملمتكلم:ال!اضيقالكان.بالقوةمنزليدخولعلىيومذاتأجبرتها،جميلةقتاةمها-

سصافشربتزوجهامعتثاجرت،حارتنافيالنساءاحدى:قلتونحيبهاالموجعتأو!هااسمعكنتوعندما،جسدايمنإنضججىلم!ا

حيا.اليقوظل..البقلقتلزوجهااحضره،الارضسطحعلىالحيالوجيدوالرجلالعالمسبيدبمأنيانييخيلكان

تكم.تهـلمالقاضيقالتفشرحبعدفيمااصبحتانهاغير؟لاولىالايامفيفق!فكبمكمانت

ثم..تلدهمانب!عهـداولادهاتأكلمجنونةقطةحارتنافييوجد:قلتولم،الاحمربفمهابشراهةتقبلنيكأنت،بجسدهاجس!ييلقيحي

منادبةضاريرةبوحمسةوتموء،المنازلبينتتعنقليخرةليالطوالتظلعلىالسابعةالليلةفيواغري!ها.وثاقبلاوتركتهانمتلياةت!رب

صغارها...سكرانكنتايضاانا..للغايةفمىكرت،ال!رقمنكبيرةكميمةش!رب

تكامبر.تكلم:القاضيقالصغهرينكانا..نهديهايداي!مستح!بنماالا،ب!منيلمالجنونولكن

مرضت.يومبكتامي:قلتوتشقنيوتقرصنيتضحكمها،اخذت.0ومكتنزيندافئين،الشيءبعض

امك.لاتحبانت:بصرأمةالقافيفصرخبانهاواعترفت،اضحكلمكيوتدعد!نهني.الصغيرةبيدهاوتصصني

لمس!اككلاحب..ابياحب..أمياحبانا:بحرقةصحتويعبث،شفننيهايقبلبانلهسمحتوقد،حادتهافييم!مكننشاباتحب

والله.!ينالغضبواجتاحنبم.الخفاءفينلاقيهمااثناءجسدهامنباجزاء

:ببرودقالثمطويلاالقاضيفقهقهثث!ارضاوطرحتها،عليهافانقضضت،سكرانكنت،سأتزوجه:قالت

.النارالىخذوه-

ووجهعي،جسميعاىلظاهاترميبالشمسفاذابهلععينيوفتحت

اصواتها:.نتبعمي..الغابةوغادرتفنهضت،الارصعلىملقىوانا

بعيد...ال!حرلعد-..
عثرتااذخصةكارضحاوسأظلاموتدن:........بعيوو!-المدرل!يىالتأليفلجئة

..لمعسيمدلت

وؤفية،طرقاتهافيوتجودت،اليهااسرعت،صغيرةبلدةعلكاتلبحرسطأسلسلةتفدم

له:وقلت،الدهشةعليفاستولت،قديماصديقاابصرت

هنا؟ألىبكاتىالذيما-

هئا؟الىبكاتىماالذي:مننسائلاوقالفضحك

؟ولء..الممتزجالعرقنحتسيودحنا،خمارةالىبكابةخملناصمديقيقادواء!لةدرس!لاكلدر

ابتسامة.العالمفييبقلم-

برصانة:لهقت

يخضعالانسانجسد..ينتصرالحيوان..مايحدثهذا،اسمع-

سناه..جرذقلبه..عجيبامخلوقاحينبعدوسيصثح،غامضلتحولادصف-وؤءؤيالمربي!فىاللغةلضملجمملصالهمممصركأاحدث

صرصارفمه..صديددمه..ديداناصابعه..عقربمخه..عنكبوتان

؟لصوت..الوحشيالصراخوسيكونالكلماتكلوستختفي..ميتتت،ئفوهي.التربروقيا،س!ببباف!لوفقا!برت!ائيمة

العالم.فياترددالوحص!!ي!باجزاءو!،ا!طغاللروضةجزءينمن
:وقالصديقيوجهالدمعفبلل

اصرخ.لنابتسامة!..انجنسامةلا-وبرراء-ة،التلرجبحممهنوتمتار،ا!بت!ائيةالص!وف

ببجرطفلاسنصمرعشئالحيوعوينئثتهيئكماوابفحبحالاببجرنسبتيغمعمل.قلتسيفقده..*خراجوروعة،اله"ورةوجفالى،؟!خنتيار

بطلا...قديسا..

متعرجةالبلد"طرقاتالبحركا6تمىدمالخماحرد!حريقيلالى.ينقاقلت!العوجم!العاهـمفيبرم!بعالمكتباتمن-.

-؟7غلىلب!را!صئفحةا!ثمةمىيموت،لىوود5ثأ
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حسن.اسعي:لحنوالاسودالناعمشعرهاأالسوائا قلص

ليلى.اس!:لعذوبةقالتالبحر!الىوحيل
،بفضىوليرفبننيفالنساء،البلدةاهلبموتلوتمنيتأ-22الصفحةعلىالمنتنعورتتمة-

يبصقونثمويتهامسونبهزءيضحكونو(لرجال،نر.ءو بحب!يبسمن

لي:وفأل،سكرانشابيومذاتطريقياعترضولقد.بازدراء

..لا..لا..حبلىكانتاذااشكرني..ليلىزوجانت-:وسألتني،امرأةمنيودنت،طويلةضيقة

البلده.رجالايضااشر؟نقوداتملكهل-

حتىالبابافتحاكدولم،الليانيمنليلةفيبابيوطرق؟تسالين6لماد:لهاقلت

حملونيثمغليظبحبلوقيدرني،سكارىرجالاربعةعليهجم؟جميلةالست:وقالتباغراءابتس!مت

تقاومليلىوشاهدت،عينياغمضاناص!تطعولم،الغرفةالىعارمحنينفامتلكني،زرقاوينعيناهاكانت،مليافتأملتها

عيني،اغمضاناستطعولم،اجساده"تحتتسقظثمجدوىدون:وقلت،البحرالى

نحيبهاوسمعت.ليلىوجهعلىعجيبةلشوةلمحتبانياليونجبل.جميلةادت-

مرتعش:ذليلبصوتقلت.خلفهمالبيتبابوانصفقذهبواحينما؟نقوداتملككنتاذابيتيالىسهـخذك:قالت

ليلى..ليلى7:بثقةقالتوهئاك،بيتهاالىورافقتها

وظات،مولممةيةبلأتفوهولم،الحبلمنوحررتئي،منيفدنتا.جميلةانا-

.البلدةوغادرت،البيتتركتوعندئذ،ونامتتعبتحتىتبكيليلى.الشاطىءكرمللحمك..كألبحرانت:قلت

ماعز.قطعانزوجاتهمفلتكن.جميعاالبللحهاهلفليمت.الامواجصرخةقليلبعدستسمع:قالت

مهودهم.فيالاطفالولتأكللارض1تحتمخابئهامنالجرفانولتخرجدير!-بينمالحمهاملحفعيوذا!،بشراسةانيفضممتها

هووها..الحيوانسيدماهـ..الابحتىاطفالبلابلدةفلتكن.عروفيفييصخبالموج

..امراةبلاواناالوطاويطمنكسقفالارضفوق/هبطالليل.دميفيالبحر:لهاقلت

تركه..والفرحالحنينمنبكثيرانتظرتهالذيوطفلي..بربيتلا:استلقا"لهافيتسترحيوهيقالت

غاضبة.كريحو(نطلقت.جسديفيالبحر-

سيضمحل..الخشنالارضجلداتراب..الغدسيأتيفيعثرتفلقدالناميبفرحيثملواناباالتصافيو(شتد

سنابل.لا.محطمةي!سعةالمحاريت.باردفولاذالارض..التراباللحمعلىوارتمى،ذئابقطيعواستيقظ،البحرهلىالنهاية

الملوك.مقابرالمناظ.دماءبلاجراح.سوداءالانهار.شجرلا-.والندىالرطوبةفيوثمرغ،الاببيض

للشعباطباقفيتقدموسهمور..ر؟وسبلابكبرياءنمشونأ.:المراةهمست

يحتسينالهر*9تالنساء.خبزاليسحبيبتي؟فمك.الجائع-و(ـفتلفت،البحرعنيونأى،اذئدتلاشتفشيذاوشيئا

شاحبةالطرقاتفيوالرجال،ياتوالناطفالعنويثرثرن،القهوة.البحرانيأعادتاالزرقاوينالمرأةعينيانعيرمصطربا

ونهر..القمرشنقو(لقد..اعينهمفيجثتهوالخريف،وجوههم:بحنانأعانقهاواناقلت

الجراد..الاجنحةالافلهاكسحابةالمدنعنيناىألاغنياتمن.معكسايمش..اترككلن-

؟لىجثثهمويرين،اطفالهنيخنقنالامهات.الارضاخضراريمحو؟غنيانتهل:قالت

الشبان.مرتجفةطويلةالسنةمنهاتتدلىمفتوحةبأفواءتنتظركل!ب.غنيالست:قلت

الذبرأب.ا!رصفةاسمنتعلىقاعدونوهموبسكرونآبا!+يذبحون؟سعيد؟كحيا؟نتريدالا:قالت

سي!نوهناكالرأسداخلالىيتسربثمالشبانأفواءالىتلمل.سعيدااحيا(ناريد:قلت

طفلاأكاتالسعيدةالعائلة.العشاءموعدحل.آلموتيقبلحتى.غنياتكنا"اذاسعيداتحيالن:قالت

واصغت،أفواههاغسلتثم-اطفالهامنطفلاكان-مسلوقا.موتيحتىمعكسأعيش:قلت

أغنية.الى.قبراله...المتهدمالبيتهذافىئحياسنظلهلقالت

لذا.وسيئتقمالغدسيأتي..ليلىيا؟ه.احبكانا:خجلدونساعترف:قلت

وء!واته،منحض!ياظهرهوءان،عصاعلىنجنوكاكهلاوابصرت.خبزاليسالحب:بمرارةقالت

لي:قال..متمهلة:شعرهااقبلواناقلت

متجولاب!لعأنا-شجرةهـيهاسنغرس..حديقةلهجميلبيتلناسيكون-

تبيع؟ماذا:قلت3رستة.؟.اتحبينها..الليفوناوراقرائحةأحبأ.لا..ئيمون

؟أتشتري..كلماتابيع:قال:سينادبكطفللناسعيكون..*خضرالعشبوسينمو..أ"لبن!عج

قليلة.نقودي:قلت.بكمحتميااحضانكالىسيهرعشىءمنيفزعوحيرر..ماءا

ثمن.بلاكلماليابددانالليلةهذهفينييحلو:قال.رديثةامر؟ة(نا:وقالتخفيضبصوتالم!(ةفبكت

:قالثممراتعرةوسعل:بحرارةكائ!وتابعت

افاعب.يجلمبالصرر.يهزملاالشر.احداتحترملا-ب!،صغيريتلناسيكون..ماءملاساجر..ساشتغل

ميتا.تدفنلاواسطواناتوفوئوغرافامذباعاوسنملك..انيق،ثا"له..وديع

البحر.عنأبحثانا:مقاطعالهفقلتوطفلمنامتلاصقانوئحنالظلامفيالموسيقىالىسئصغي..كثبرة

قائلا:كلامهوتابع،بيبهيافلمننحنىلن..نهزملن..العالمبةىمعاسنتحدى..نائم

طويلا.يعيشى!والفرحوهمالسعادة-.رووسنا

.حنونامراةالبحو:قلت:وقالتصدريلىوجههاالمر*فاخفت

البشرتئم!رالهزيمة:قال.معكساعيشس
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اتمطى:واناؤسألتمه.البشرتتظرا!هزيمة:قات

البحرأايناتعرف-سيعرفىالشممىستموتالئجوم!تموتالقمرلسمموت:قال

.الكبيرةالمدينةفيكانربماالبحر..كوخبمفقطاعرف-.الظلامثيالصالم

وجدتهاوقد،لر؟يتهافنلهفواناالكبيرةادينةاوقصدتكئيبااجثىخشئاصوتهممان.يغنيبداثم،الكهلوصمت

ضخمة،حجريةميانجانبيهاعلىتتنصب،عريضةشوارعذات.قلبيفياسودوردنبت.صوتهفيتجمعتقدالبثرتعاسةكأن

..عجيبةبضالةارمقهاوانااحسست:قلت..بالدعوعمبللخبزصوته

..كيبرمعملفيواشتغلت،البيوتاحدفيغرفةواستماجرت.البحراجدلماذالحميسيفنى-

بحبالبدايةمنذوشعرت.ابد(غاضبةاصواتذاتمخلوقاتآلاته.الصحراءاقتحم:وقال،الفناءعنالكهلفكف

..مصقولةناعمةباردةكانت..بحنانالمسهاكنت..لهاجارفالىاحدىوصلناوحين،بجانبهوسرت،صامتارأسيفأحنيت

بحرشاطيءالىوتحملنيتخدرنيوالحديدالزيترائحةوكانت:لنفسيقاتولكئيكلمةدونبعضعنافترقناالقرى

كمفي..لحمهفيوالمساميرقريباالكهلسأرى-

فامتلا،عاملاصبعاثلاتاحدىالتهمت،الاياممنيوموفيينبعثواحدكوخثمةوكان،القريةفيمنتشرةالعتمةوكانت

.فاعتسلر..غاضبينفيمجرواالممالبقيةولكنوشفقةحزناقلبيطويلاوانتظرت،البابوطرقت،اليهفاتجهت،النورشباكهمن

الالة،اقدامعئدذبحخروفااليومنفسفيواحضر،الممملصاحبلهدجلقبالتيووقف،البابفتحوبغتة،حركةايسمع1اندون

جسعدبم!فيسرى،الخروفممنقمنيترفقالاحمرالدمكأنوعندما:بجفاءقد..مظلمةباررةنظرةعينيهمنوتطل،بشعوجه

البحر.سوىاحبلن..للبحرشوفيواستيقظ،الارتياح؟تريدماذا-

لي:قالت..حمراءوردةالمساءفيواشتريت.غريبدجلانا:قات

.السهولفيتركتهاأمي-:البشعالرجلسألني..الكوخداخلغدوتوعنرما

..يباعالورد:لهاقلتأجلالع"نت.

تبيعه.نهارك:قالت.جائعالست..لا:الفورعلىقلت

.شرا?يستطيعاحدولالهسيدلاوحدءالبو:فلت.نبيذيمناشرب:قال

قاللي:،الممملعمالمنصديقمعالليلساعاقبعضوفضيتفبداهينيمنوأدنيتها،بالنبيذالمليئةالزجاجيةالكاسورفعت

ملالت.اختيماتت-رشفةوتجرعت،الشمسضوءتدتمسفوحدموكأنهقرمزيا

بةفقطواماببرانا:قلت:قلتثمضئيلة

ملادت.:قال.نبيذمنلهيا-

الطين.0فيالنجومعنتفتشلا:قلت:وقالى،خفيأذعرااوصانيفيبعثتبخشونةالرجلفقهقه

ملأ-لت.:قال.امراةاحبكنت-

كلها.الساعاتحطمقلتامرأة(حبكئتانا-

لي.املا:قال.نيبأنهالحظةايةفيأحسولم-

الطين.فيالنجومعنلالفتش:قلت؟صبككنالم-

ماتت.:قسال.بجنونتجبنيكانت-

البحر.سيقبل..انتظر:قلت.آمراةمنلهايا:فقلت

البحر+:بدهشةقال:لهجتيمقاولوقال،ثانيةمرةالبشعالرجلفقهقه

يغضب.جصنأروعهما..اوء..الصفاءفيساعاتطفلالبحر:قلتصاروودمانيبأنها!طأحسست..امرأةمنلهايا-

البحر؟مااعرفلا:قال.لبيديدمها

ولامقطوعااصبعاولاسيارةولابنايةولاآلةبيسالبحر:قاث:وقلتالئيبذكأسمنكبيرةجرعةفجردت

احمر.دمهخروفا.نبيذمنلهيااوه-

البحر.الىخذني:ؤال.ثاجمنانت:الرجلقال

فولىيحومابيضطيراصارتاختكانلابد؟..البحر(ين:قلتاحيأنافيهايتساقط؟لثلجكانمدينةفياعيشكنت:قات

..الزرقاءمياههوقارهـ!)ضسونعئدئذالنا!مىوكان،مبانيهاوأسطحطرقلالهاويغطي

مضصكة،بصورةيترنحس!انرجلاغرةتيالىعودتناثناءوشاهدت.كأطفالفيتصرفون

فنسائلا:لهاقولانليفخطر.الاطفالاكرءانا:الرجلقال

البحر؟اين-اشصربضعةوشنأتي،شهربعدالنورسيبصرظفلي:قلت

:وقال،بوجهييلتصقانيكادوجههبينماالسكرانفتجشا.بابا..ماما:وقولانطذليوسيحاولاخرى

اببها.اذهبخمارةالشارعاخرفي-كالكلأبالصغيرةويبكونمكانمملفييبولونالاطفال:الرجلقال

ثمندفعتثمبشراهةالعرقاجرعواخذت،الخمارةالىوذهبت.طفلاكنتانت:لهقلت

سقطتخىخطىبضعاسيراكدولم،الشارعالىوخرجت،ماشربتالريمااتعر!..والاطفالالجنونالرجلتعطيالمرأة:قال

ملتصقظهريبينماعجيبابحراوقتئذواكتشفت،الرصيفعلىمنهاراوسيتناقص..عقيماتالنساءشنصير؟..قرلبوقت!يسيحدث

المرصعةالسوداءالسماءوجهيفوفىوكانت،الباردةالرضذببلاطات.سوايييقىلنوحينئذ..ئهائياينلاشواحتىترربجياالبشر

العدد.الكييرةبالنجوم.ستموءالضاانت:قلت

ياحسن.+لرحل:وتقولبحنفتبكياميرأيت.المقفوةالمدنفيوحيداسامشي..اموتلن:قال

اني.عد:وتقولىوتبكيوتصئ!ت،بالصمتفلذت،عينيهفيشرسةنارواتقدت

فىياولديياولدينموتقولوتبكي:البشعالرجلفقال،التثا؟ب

موتي.بعرالعشبينبتلن:ويقوليبصقوأبيقليلىمسيربمدكبيرةمدينةتوجد..الانارحل-
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.بر!بات!مير""مونولامابطريقةيعصنتمونانهم..قنعونال!*صر-؟وتقولغيريتزوجتالتيحببننيمها،ت!ب

؟يفعلواانمن!3!يدءاذا:ؤات.اح:ك..احجكانا..الزواجءلىأرغموننأهاي..حسن-

النت!محس.ايرمضسةوا!:ؤالاز،.تةتالاجتحوقعروفيفييرةالنادالة(بات،ال!حزر؟اتعراقبمات

افضل.البحرعثق:قلت.-قاجميفيمعر!صةالفامصا!بلرماحالارصقاعفي

مطابىةالت!راحرفيبابيتطرقلنلانها(لشمساحبانا:قالى.ابث:تقولمها

نورها.بثمن.موتيبعدالعشبينبتلن:يرقولبي1وتنكيرأمي

بمرحوبغني،اصلمعرأسهاحدهم،المقامرينمنعددالمقهىفيوكان:و!ال،ليل،حارساللحظةتلكفيفوفيواث!حى

بالعئدليب.رفاقهلقبهفقدلذلد..رالربحيبدأحين؟بببدبيكهل..المسيرعلىسأعاونك،انهض-

.نخسر؟عندهاتتمعربماذا:لهفلت،ار؟ةاامامووقفت،(شكرهولم،غر!بالىالحارسوأوصلني

وسخ.مرحاضبنياشعر:قالشعرت..سوداءنظرةالعينينوفي،اصفروجهيكان..وتطلمت

تربح؟وقتتحسوبمادا:قلت،وأجلتلهابحباحسستفشيئاوسيئا،صاحبهالستباديادررفي

وسخ.مرحاضفيبكبرياءيبولانيقرجلباني(حس:فالعنوكشفت،فأمسكته،الحائطعلىبصرصارفاذاحونيفيمانظراتي

يحبونوكانوا،طلابامازالواالذينالشبانمنعددايضاهتاكوكانحادةمؤلمةكوايقنتقشعريرةواجتاحتني،لحمييدبعلىوتركته،اعيدر

هكذا-(الآله)مرحااكثرهموكان،الاشياءبكلوالهزء؟لضحكخفراءالنهاربدءفيمياههبحر..بعيداليسوالبحر،حيامازلتباني

القرنين،ذواسكندر:اسمهصحفبائعجدهبانيرقولكان-ينادونهالشاطىءصخوريضربابيضزبدذاتوامواجه،زرقاءتصيرثم

:يقولوكان،كليوقيه:تدعىجاهلةبديمةاءرأةفهيجدفهاما.مللدون

مئةوسأهبهزاجراسهوعلىجنتيدخلمراتثلاثشصننءن-اقضيوأخذت،المعملالىالذهابعنامتنعت،التاليةالاياموفي

.امرأةمقهىوكان،رئيسيشارعجالبءلىقابعبهبيرمقهىفياوقاتياكث!ر

حياتهفيواغرقبهاهتموجعلئي،البحرأنشاني..عجيبامقهىكانوهناك،نادرةايامفيالالايتبدلونوهم،الطبقاتمختلفمنرواديبنمه

المحيطةالبساتينفياتنزهفخرجت،البحرالىشوقيوتعاظمسئمتثموهـ-ان،فمهلالفارقوالسيجارةمشعثوشعرهقاسوجههرجلاعرفت

بالمدينة.لشرهايزمعالتياشعارهعنيتحدثانلهويحلو،لاتعرفهفتاةيعشق

قليل:صمتبعدليقالت..رمانشجرةاغصانتحتقعدت:مرةلهقلت..كابفي

.عاشقاناغصانيتحتنامبالامر-؟حبيبتكنلتادااشعاركتحرفىالا-

؟وفتاةشاب:كاتل!وداء،ذؤنله،الجثةضخم،اخررجلعلىتعرفتالمقهىفيوهنار

المستقبل.تحبوفتاةالماضييحبشاب:قالمتو6ف،الكفقراءةمهت!وكانت،شيطانيةم!نمحةوجههعلىتضفي

؟لقبل؟تبادلاهل:قلتبعض.بجدكاننياعترفكماولكنهوالمستقبلوالحاضرالماضييعرف

00تنتظرانمضمومتانوهماالفتاةشفتاكانت:الرمانشجرةقالت:نيقال..اليوميخبزهعلىالعثورفيالصموبة

.رمانقلبمنقطعةينهما

بحبه؟الشابباحهل:قلتلا

زمسصبشمر:صلمص
أللف!اةتالوعندعا،خجولمرتبدب!ااجههنئعجرةأحبكولمر/

بلاحب..(ناقثسسئووئش

مهل.علىستموت:قالتشمم..---ا

-.البحراقابلانقبلاموتلن:قلت-----

تحتمختثىءوحثرلمك3سيأ..حبب!مادمتستموت:قالت-3-.-.-اا.رظ----

جلدك-جى-
موتي.قبلحدة1ومرةاضحكانأريد:قلت-.--ا-.

أضحك:قالت،صصصعمص!

ياقاشة.الرمانياشجرةياقاسية:قلت-صص.
،ب-فلمءررب!دهرةتحدثعي؟بتدأتبينماالرماننتصجرةفصمتت!-9*-

وقالت:(ال!ءيفبهصرا*ل!رس!فمثى!ببا،ضىالرط)8،8
.ملاصرتعاالدستاذ

لي.البلابلعردت-

البحر.لاتحبالبلابل:ؤلت

تدني.العلالل:ؤالتارمبعص ...حمص!

فقط.مناءهات!اللالل:قلتاسعاش!ربهائبهرصرلمجماررصهبعملزامثالهكطمظثماءكتاب

.-...عراـيحئجمربصرلرعبصاج!(ـاصءا

.الزرقاءالسماءاحبانا:قالت.امحصلرصفنج!الهـيهؤصتخيع

.8السماءتحبالغربان:قلت

-.ارغربانستموت.:قالتىجمثممرلىبورلمفارهلذع!اصادرضتابالبابهمالز!ا-طبيى3
نديراركل،يهبكانالذيالهوالممستنشقافليلاومشيت،فبهضت----.

:صغيرةساقيةنادتني..مبهمبعطرممتزجا

حسن.حسن-:ال!علامصعقمواد!4
مالحة.ليستي!هك:قات-.هـهـص!وبهملهرا!اباربه!ر

بنبحولصوبم.:ليتعدقدل!:الع!جصالمكتباتمكل!-بيرهـتءس!حرصرةىفشهـارإلثقاالتشر،منتفلت
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بينماالمطرتحتمهرولاعنهفابتعدت،ألحجمضئيلةؤذرانراروس:اماميلرتمياالالودظيوقال

بفوضى.فوفيتتناثرالصفراءاب!يحالمص.دموعبلاالبكاءس-كون-

لنفسي:وقات،ومسات5ءنسا؟منزلىبابتدووقفت.ينهمرالمطرليت:ابال!قل

.أختبىءأنيجب-.نائية3مرافيءالىالحزنعرباتتحملنيعاشقاكنت:فلت

0بشوشأسمروجهداتامراةواخرت،الداخلالىودلفتالسيوفولمت،غاضبكأعصاد(لخيولفوقيركضت:اترابقال

،بسرثملابسكأخلعنيقالت.حمراءارهاراواعطيتالدممنوارتورت،المباحضوءفي

خجل؟انتأ:قالت..مكانيفيمتجمدافطللتاوتاربهاتبوحبةىأغنيةشوقلسماعوكلي،الارضعلىوخهالكت

غرفتك؟فييخجللامن:وقلتبوقاحةفضحكت.عود

أالسهاءمناتيتهل:قالت..يحبوننيلهم3..النجومالنهارلقمر1اللإلالضتص:الترابقال

لع000السماءمناتتلقد؟.أخبركمن؟عرفتكيف:قلت.المطراحبوانا

لحروقنا.فيالبشرشهوةوكأنت..صديقمعين3.وحدياكن:قائلاالترابتابعبينمابلسانيشفتيولعقت

اجنحتك؟اين:المومسقالتالشباباصريحبجسدهاكان،جميلةفتاةالزمانقديمفيكنت-

وحدهالبحر..المسدنسرقتها..اجنحتيفقدت:قلتتعارضاوتنرددلمولمكئهاقتلهاعلىمصممماخاهاانتعرفوكانت

-.اجنحةسيعطينيتدنوالمرتجفةالسكينكانتوعندما،المدبنةءنبعيدةارضالىورافقته

قبلتني.لواجنحتكاليكرجعتربما:قالتفعرفت،ولش،وةوذلاالبكاءفيرغبةاخيهاعينيفيالفتاةلمحت..منها

بطعمالفورعلىاحسست،شقنيبينشقتهاانزلقتوعندما:وصاحتالدفبنسره

صكنلم..وجههافيوحملقت،عنيقليلافأبعدتها،فميفيغريب..(خياخي-

تلوعنائيةناروكانهاليبدت،ابتسامةعينيهافيولكن0.جميلا.اخضزوعشباواشجاراوازهأراقمحاالبشراعطيتلقد(وه

ذرابمبينالمومسىفاحتضنت،شاسعةصحراءفيالضائعللمسافر.البحرعلىاعثراندونتعاقبتالليانيآلاف:للترابقلت

الغرفسة،خارجبغزارةتنهمرالامطاروكانت،يا.لسةمفاجئةبحركةالتيالجديدةغرؤتبمنحوواتجهت،المدينةالىادراجيوروت

مدةالمطرتحتووقفت.المومسغرفةمنخروجياثرتنهمروظلتبانيشعرتلافيتركتهاالتيالاولىالقديمةالغرفةمنبدلااستأجرتها

احترقتوالاجنحةبعيد(لبحر..فائدةلا:لنفسيقلتزمطويلةاهلابدىفقدلذلك..قناعالفاملككنتفقر،هائلبخطرمهدد

ثانية.مرة،فاضلةواخلافيمهنبخجول-قالواكما-فأنا،بياعجابهماليت

مرتجفسا،غامضاتدئذالعالموكان،هنيهةعينيواغمضتاريد..دروسهفيولدهااساروانالبيتصاحب.زوجةمنيوطلبت

.مصهولشيءمقدمينتظرانه..عارمةبلهفةقلبهينبفىشدرب،عمرهمنعشرةالرابعةفيفتىولدهاوكان..ياجارتيخدمة

وتم!ددت،النوراضيءولم،غرفتينحومسرعاوتوجهت.اعوامبعدةوتبدبره،الجمالفيتفوقهكانتاختهولكنالجمال

.المذياعمنتنسابالموسيقىانجدأتبينماباسترخاءانجندأتولقد،عجيباخضوعانيخاضعالفتىذلكباناشعركنت

خارجالمتسملقطالمطرباصواتوامتزجت،الموسيقىتدفقتفافحتتبدلتثمعاديةالبدأيهفيألسئلتيكانت،اخ!محناسأله

..ميتالعذ!بةلحناتعزفوالجوقة..يئنحزينمزمارثمة..الغرفةنيوقحة

ان(تذكراحاول..الجفنينمطبقوانا.؟وينوجيئنالحزينوالمزمار؟لمستهماهل؟فخذيهاشاهدتهل؟ثياببلااختكساهدتهل-

..الاسمهذاأملكالقديبمفياكنلم..حسناسمي..نائياماضيا؟ذلكمناكئرشاهدتهل؟ءبراننهداهاهل؟ناعمانهماهل

وانبثقت..مدمرةسوداءلحظةمنبدلاوكان،بيضاءحيأتيكالتحتىقصيرةسوىؤترةتمضولم،بارتباك؟سئلتييجيبمعلى،كان

وتلاشى..الترابلكومةانحنيلن..لالا..السوداءاللحظةمفاتنهاعلييسردوكان،اختهمراقبةفيلذةيجد؟!أقدانهلاحظت

اعطيت..طفلاألقيت..جديدعالممالىوانحروت،الابيضالعالمفأمسكت،البيتفيوحيدينوالاختالاخكان،مايوموفي.بحماس

كنتاللحظةولكني،بلهاءبطريقةاعيشيجعلانيانحاولا..وأباامالهافقلتوقاومتفمأنعتتقبيلهاوحاولتبالاخت

..ودملحممنمخلوقفيالمتجسدةالسوداء.احدايخبرولنلايعارضانه؟اخيكمنخجلةانتهل-

ثمل.فرحرقصةونجدت،بتهاويغضبهافقدتالموسيقىبعثضارحقدعينيهفييصرخ،شاحثاؤوجدته،اليهوجهيوادرت

نهضت..ثانيةمرةضحكت.ضحكتياعجبتئي.ببلاهةضحكتاليومفيجديدةغرفةالىانتقللاندفعني..مبهماخوفاجسديفي

وجهيالىوتطلعت،المراةاماموقفت.المكهربائيالمصباحأضات.التالي

شعرتماسرعانولكنالمظلمةالباردةعينينظرةالبدءفيفصدمتني3تكونباناهتممت..جربدةواشريت،صغيرةمكنبةعندوقفت

البحمر..المظلمةالباردةالنظرةانا..صميميمنمنبثقةبانهااستلقينوهناك..الجديدةغرفتيالىوعدت.العددكثيرةصفحا.نها

مديئتي.الىسأعود..متعبواتا..بعيدودميتهامزقتهاثممنهاانتهيتصتىالجريدةاقرأوطفقت،ظهريغلى

-3-وكانت،غرفتبمجنباتفيقليلاتحولتثمالشارععلىالمطلةالنافذةمن

ررجلقليلقبلالتقيتوقد.نائمةكمتسولةمدينتيهيها..اوه..عشهاضاعحائرااصفرعصفوراالنافذظزجاجخلفالشمس

ونمسحضي،قساةغرباءرجالغزاهامدينتيبانانباني،منثوراغنيانحاولت.بعيدالماء.ميطلمكهفالعالم.الدمفيينبتالجراد

رعب.ايمناقوىكاناليهاحنينيولكنعنهابالابتعادالامطاروانهـمرت،سريعاالليلاقبل..؟سكتتنىقاهرةبةىلكن

الاخضر.حقولهاربيعميت.نائمةكمتسولةمدينتيهيوهاالمدينةوكالت،ةنادربعذوبةمفعما(لمطروكان،الشو؟رعالىفانحدرت

احدبنادنوواناوارتعدت،الحجرية(لاسوارجانبكلمنتطوةهاامرأة..الامطارترددهالذيبالغناءمنتشيةعينيهاأغمضتامراة

.لهمقلت..وجوههمقا.تمةرجالطريقيواعرض،ابوابهاهـوحيدايحياانويحبعارالناضججسهـا

.سعافراكنت..المدينةابناءمنانا..المدخولاربد-.افعىسمدميليت:لنفسيقلت

المديئة.ابناءمنانتاذن:بسخريةنيقالوا،ثيابهيبللالذيبالمطرعابىءغيرببطءيمشيرجلاورأيت

ايديهمحولتنيوقد،عديدةايامبعدالاسراحييطلقواولم:وسألثهمنهفأقررت،بحرارةيبكيوكان

ويلمسيقيلهاوقد..ماامسرأةيشتهيقد..مخلوقالىالفطة؟بكما-

8حسرةيرتجفوهوجنبعدتركهاالىسيضطرولكنهبنهمجسدهامنهاتطل،محميقةطوبلةبجراحمثخنبجسدهفاذامعطفهفخلع
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امي.إنامبم:قلتارض،-،زدق،مقفرةشبهوالثصوارع.صامتةالمنازلىكانت

ؤ!ت.الجوععربمي.الزمنمنطوبلةؤشرةاء-متباولذت..ردا1موةجمهوإدنظالذيابىيتبابو!لان.لغرباء1الرجالاحذية

جا!يم.ءا!ا-و!ا!بخجدلامي:سمألت!.ازغاريرهـ.ازطلقلم..تةرحلم..تبكيامي..دخلت

.ا؟ممنذطعامااذفىلمانا:قالت؟اجمبمااين-

ايعيل.اجدانيرجب:لنفسيوقت،الشوارعالىفخرجتهـ-رق..ذراعهقطعو؟..رغيفاسرفى:متهدجبصوتقالت

.الغربىءولرجالملاكلهااصبحتقدوالدكابمينالمعاعلوكانتممزقالحمامساءذاتعادثم..ا!خرىذراعهقطعوا..اخررغيفا

وقلت:،معملباباماموقفت.راسبلا

اشتغل.اناريد-نا،؟المتهدلالكثشاربهاين؟ا!بيضابيشمراميياأين

:وقال،غرببارجلاكانالذيالمعملصاحبفرمقنيغف"أيسن..كالصباحكانتضحكته؟،نالوديتىالصارمتانعيناه

هزيل.انت-؟وفرحه

يلعقها:عظمةطالباينبحكاببأنياشعرواراقلتلضعةالمارةمنطالباكفيوأمد،الشوارعمفترقعئدسأقف

أبي.لجثةو(عطهجسديعنراسيسأفصل،قروش

ومت.اذهب..ووقحهزيلأنتقوهب...قالانا.ا!طيانامي

علىعثرت.عملعنباحثاالطرقاتاذرعتوظ!ه،أيأسفلمسر/ررسأرتلانيايضاسأفرحولكننيمتاذابحرارةسمابكي

لمديرها:قلت..موظفاتطلبثركة.المربحالعريض

ثركتكم.فيللعملاللازمةالكفاءةأملكبأنياعتقدارا-.كلهخبزنايأكلونالغرباء:اميقالت

اذ!ب...عندناعمللا:بازدراءفأجاب.ناميأمييانامي:قلت

ناصحاالموظفيناحدنيقال،غرفتهمنخرجتوعندما.عبيدرجالنا:قالت

أنيف"وولب!بسكلامعاحذابزكفليكن..تشتغلاناردتاذا-.نامي:قلت

:بخضوعردد..كثيراانحن..باستمرارابتسم..صليقاووجهكخضسراءغابة..رجلمئة..رجلمعة!لىالبارحة:قالت

.سيديأمرك..سيديأمرك.الغرباءاحرؤها

الجحيم.الىنصائحكمعاذهب:لهفقلت.امييانامي:قلت

فكاكانتمديعتي..اوه..الشوارعفىالطوافواستانفت.مشرقةتزالماالنهارشمس..اناملن:قالت

بىحاتفيبكثرةالمغروسالياسمينازهادمنكزهرةالقريمةا!،ام

الرجالاحذيةوكلئهاأنمنذالابيضروجهها؟ضاعتألبيوباولكنهاأو.فىسض!رئهااضا!رر

رةواشقوربالحجارن!.لاالحار(تؤبياعبوى!رضحهـونلاالاطفال!صبموث

دليلبتثاقليضولىالرجال.عذراءزرقلم.عاهـراتالنساء؟لهـرغأ

ملاذ+أت!مترتوكثيرورصفراءووجو!هممن!صةرو؟دى!مايخصمرل!إلمءىلم .لغرباءااشتمو

بةرراسضعراىم!ار"ة.مبتهجهوضحكت،النسعاءاحدىالينظرت

مها.انا؟زورفنيألم:ؤالت--مجمبحمدص

جودالتاماميالواففةالمراةولكن"جمبفحاةمها3،نتوصص

.اسنانبلاوفم،1مضجعدأص"ر

؟حدثالذيما..مها:ررعر!اتأ-بير!صرصلىبهلىهم!اال!!ىلرر1035

دتؤف-صء:مانمذوفيثمزوحى!اوااءرراءاار!حالىا:ؤا)تعباى2اسساالث!لكعىسى!(،0"لدلىلج!"هه
.......-.ىطبىعيماهـه3لم

.-.؟تح.ضيزلت..أما..جماليكا،،ايثمر-ا!ساس!عبلكىالدهـفي!لثصسعلململم

وتوك!ت،كلم"دوفامئرامهارغعدت-ب؟وج!هاوي!ءها*تصئيرو

كانو؟أرز.رئالغرباءالرجاليرقا-نلىهـرمارجل!أبهستجبنماروا-لىبعدعباساصساىال!ل!و"ارربرطثسىسعصم4

بي،بئالشتمه"شد)دالورمالرجروكان،ا!يةااتخهساجه،هـونبر.بهصصسج!

لحط،تسوىتمضو)م،بفواوةوأؤ"نلى،بجانبهأكفنفسيووجدتا.كبعير!صربه!عالي!المجئميىهـدرءلصصا5

وراءيكنولم،ناريطومانفيوغرؤت،التادقاليئسددت-ىصالربربر،صساد!محباضأ:لهك!ب!يمصمه(/ئم

لتساهـهـتالصاهـةالارضءإىمنهاراسقطتوعدما،حائ!ي1ظ،رينضءذبر

الض،ررلاوحهوتححب،رقاءاد-.الماء؟هتارادالحمنسحا.يامركىعاالدسمار،رهـطميفىالمثاا!ى6

.ر.ر.ارممعص!.لأ

.الاصفرمح!علىا.ل!لمجىا:!سفيلولبررهـكثر7لمو

-؟-.قطزعلهبدكرضما،عاءفي!ضلهم!ب!يمبد

هـ-لى..اميير،باسانا..فيصباحكلزءسقالشمسهلرز.-:.

الضحكاستطعلا.اإا....كثرااضحكى.؟.امى/1اصمانا!تض!كط.:قمده"ءدئابرلمما
هسل..الوممبلالساصحالماء!ياعمسيهما..لووللكوأدماد

..وحنجرتيوبمبيرفنياكلتو(لجرذاناد.إدانا!نابىكاءاوبمزد!س!20:لشصىشكرم!بخماستشأا

وشمس..؟مي.باباردالقبرآه..صوفيةملابنىنيأرسلي.1اانا!

قامرزكريانامشق.البح!را.-..------!ب-
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*،،،كلهثههي***كلهية،كلهيمميكلي،كليءحعيير*!يم******بر7حيحىحعيور**!س!*هلا*.ء!عم
*-د،

.*

:؟

؟:

:/بر!ل!ر!ررأ :ع-صمملأ لملأ** **
ممه،."*" مملأ**لملأعه :البحارشطوطمنجمعتبماتجودا**

:.الكاذبولعوعنحرعلمعمععمحرعالتبنيلتظاإللهناءتلعبلتياءياحركه
:.المسا

أمعاربدالزمنفينحدقتصحبالتىالمساءرياح

تستريحلاكالرأكينأراجيعلناالعابرينفيفتبعث

ححر:منأرصلنما.ولكنألاورعالاببامعشعو .اكلأ

رلح-الفعصفتؤاو-الدفيويح...والموتلعريهي!هـ

بالمسيحأتوأليمعودبانالمناديونجادىالهـنبلعطشععلىاتأتىع4

الضفينه:خشماتعلىيرفعوهلكى1،يصابوهلكى-الحز...العيوأ لنهرشووصصص-4

والضجر:ارأصعبلنافرأقعلينللعز*
الهننر:لاصلالفذا!امستحق:وقلنا)تعبر!التىعالمساءرياح

ممه...تصفراوالدر!فىمحرقئ
مملأ*!.-هـ..

أ-لاالعالرينف!"ممه ..لمبع!

:"اور4معتتعيجهلونهغدمخاضمنتخوفهم-مم!

:المركارشطوطمنحمعتلماو..ت11كه
.-..المدينهيحولمولعريهي

ئحه"لخاا"رعللشا"ليحمصااد....تحماأممه
...يعرعبعير*ء

ألحزينه:النعلوبلكلوإثم+.!..الضغينه،الرماد،الرياح،السرعأبيقيها

بهارأو(قرفة)منألهندربىفىبمالمعتأتى

.....؟ كاذل!لؤلؤمن(.يوركزصوؤى)وما.
-...

ألحمعغارعظامأتخمتهاألتىالمطونلان.
...

:النساءلان،ورزيداتريداللعينهسهـرعوح!بافوالهفتا

:-الطلاءبردنتحصرلأخطابالع

:،،الحزرنجهألقلوب"عرىلعيسمترنتعمدلمعهلذىلهداوربك

*لا..ء:...:....

...ستاتىالعدرممنعنيعامسص!
..ءع..كل

:...تيستل4معتنكرهلالضعيفةنتول

السفينهستأتى!تطععمينهالتيالخرافتنحرينوهل

رعلنهواشمعءوتبغبصبغتنحرينىعير
....الذ.ل

:...المت!لا!،دنا-وخبز)!سنتحىالذىلغيرالمخمورتحرقننوهل
..!....بة

تفعلمعنالذيغيرتقوليناراك

:4-.)تسحسنه"صعاحع)ة"كلالىلومكلوفي

ير.......

المدلنهطرلووععسمعرللطوتعمعنعينه-أهـذيالصايعسعيجرمدمىغعيبا

.ء.......تصلمعينهأذلةالقعأراًك

صعينه،رماد،لاحر،سرا!0.2.و

،...ساللعينهسدوم
-..قتلىواحسماد

حينوأكواخ.لا.تحعءامعنهالذيالصليبمعمنعتاراك

برفببهاالصراصيرتصر** *3 بنمعهاء-ونالذبابورعمى7؟
رعرالوالدلعنةهقهاوتو.

:-..هـأالمديته"طرقات"فينحنهنا

:ءاوشئاجي:ربتالكوافي!لمهال-عل!الافقفينمححدق

*:،-**- **"***
،*،*جمي،،*،،،*****،**"،"****،،،*،*،،،!،*،*"*،**،*"،،"،،،"**حعمء*،برحمبريرير!ه**ير*ءبر*حمبركلم،حج!*
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ه-؟
!ح!!ممم!5!!هـ!!!و-لقوصر-لرضىع!أوالرب!،،فىصمزل!إصه!أ،الج!ص1

،مكنفهل،خاطىءايحاءبالطبعوهذا،ذلكبعدالفنيالمظهريأتيثمفهميمكنحدايالى:هامافنياسو؟لاالنادرةالمجموعةهذهتطرح
يبقىانبشرظ،الداخليةالرمةعنالبشريالجلدقصلالتجرجمةوهمعلىومبينة،موضوعيةغيرد؟يةبطريقالواقع

؟ا..حياالانسان؟.الاحساسوتكنيف

وارتباطادقةاكثرالفنيالعملفيوالمحتوىالمظهربينالمصلةانعن!الخصوصيالتعبيرمشكلةتبقىالنهايةفيالمشكلةانعلى

وضستمعادلهوهاهنا،يحملالتيوالاعضاءالانسانيالجلدبينللعالمكبببلالمعطاةالوهمفكمية..عامجوابطرحيمكنولا،الكاتب

هوثم،الحقيقةفياحتوائيهوالذيالمظهراهميةلبيانالاساسفيالخظهذايتخذكانبلكلبالنسبةتتفاوت،الخارجبةوللنجربة

..والجماليةالفنيةحيثمنالعملبنيةايضايعدالمقدارالكميةتتجاوز،تامرزكريالاقاصيصوبالنسبة،التعبيري

شر-1،المعقولالمقدار،الحقيقةفيهوكم..ولكن..لذلكالمعقولى

يعرفلامتعبشاحبوجهذاتعجوزامومسا"دينةكانت"!.يضبطوكيف

كلفيضحيةولهقديمالسيفذلمك..سأقتلك""الابتسام"فالمهم،للغايةذاتيةبطريقةالاعليهايجابلااخرىمشكلةهذه

،ضوءبلاالمتعبالرجلغرفة""كمدينتيانه:قلت.ليلةتحيلهولاتمسخهلابطريقةالواقعتحويركيفية.التوصيلكيفيةهو

الي!،اعود..الرطبالحجرمنصغيرةعلبة،سوداء،صامتة..كاملاوهما

..فوقييجثمالعالىم00القبوهذافياعيشاني""..حنينبلاذ!ك(ن.لمجهالممعارفهوليس،خمرز!يارولىارمالمان

"..؟لمدينةقعرفيالنهايةحتىساظلانيومتخ!م،الظاهرفيزئبقي،اخربعالمليمسك،مابشكليتجاوز

اقصىالىالقاريءلألارةاللغةيستخدميهفجيداالكانبيعرفيبلوت-االمحذي؟لصسرعالمنا،هوهوفيظلالباطنفياما.ضبابا

حدالىتؤخر،المفعولالقويةثيريةاتالطريقةهذهولكن.حد..ومصائبهوفقرهبامراضه

الجانبلهذاموالمناقض،الخيرالانساني؟لجانباكضشاؤطفرصةبعيد،دافلالىخارجمناحالةالعالمبؤسلاظهارالوسيلةتكنلماذن

الظضبةالاسيانةالتعبيراتمنحشدخلالوابرز،وحدهعرضالمذيللواقعطلسمةكانتمابقدر،الشعورالىالواقعمنانتقالااي

علىالدالةالصوربعضبرزتل!د،صحيخ..!كمداالمتفجرةالذي،اظناالىالتعرفمجردمنللقفز،لهواغلاقا،الخارجي

علىطوافياثناءعثرتربما"-متأخربثكل-المفاهيمتطور)1(الشعوريرة؟لهزةالى،الاخرينالقصةلكتابالطبصعيالمسلكهو

جديدنوعمنمد،خة..وجودهابامكان.دومااحلمالتيمديئتي..-داخل-الى-طريقعنوالاخلاقية

فيسارحل".."والضجروالكابةالجوعشنقتمدينة..غريبفيالمصبوب..ولكئ.بةالمجهولهوليس،عليهالمتعرفغير

بالجيفالمكتظهمدينتيخلفيولمعاترك.0مقدمةمنلابديوم،ركر؟اقصعبصفيالرموزعشراتاكتشافامقىولذلك،احرقالب

"..المتحركةوالقمر،رمزفالسكين،المعطىالوهمحدةالرموزتكسرانبدون

الرومانتيك!افوحالنهابةحىيبقىالاخلافيالطورهذاولكنلؤبةعنتفصحان"لكادالعالمر؟يةانبل،رمزوالجئممى،رمز

هناوها،فاعلامئمهاكثرهروبيهوبل،ارادياعطاءيمنحلاانه.واملهالتيالازمةلحدةتكنيفاتعتبرالصغيرةالرموزوكرة.!.للرموزكاملة

..للفنانالفرديةالىساةتقعبالذاتالمجتمعيوالاسر،للعادةالضادالجمودخلالمنباكملهجيليعانيها

والمرضوالعذابالبرسالاللفرديعطيلاالذيهذاهوعالماي..والاخلاق

الطفولةيسىالذيهداكالماي.؟والهوانوالخبثوالمذلةوالوصدةالمجموعةهدهلاقاصيصيعطيما،فحسبالشكلهو.اذن

"،والحكوالفعلالسمادةحقللثروةويعطي،والاخلاقالبراءةويرفض،اوصابناوالىالينامربوطاالداخليظلحينعلى،غائمةسمة

؟.القتلوحقبلالغيابهذ(يصبحوسوف.رباظالفمنباكثرالصغيرةوسعاد(تنا

!إ"..المعاملسأهدم):العالمهذاضدالجوابيكوناذن،وتاكيدهلابرازهالطرقعشراتمنجديدةطريقة،للواقعالظاهري

يعنيمابقدر،الالةيقاومالبطل(نيعنيلاالمطروحالجوابهذاهـمالماضيةالشواتعشراتفيقصصناانالشكيحتمللافمما

العربيةاصالتناحجبتالتيالمستوردةالاخلاق.*لهاخذلاقيقاوماله-للواقعالخاطيءوالفهم،الروسيالادبترجمةمنبتاثير-ممن

والطهر،الديمقراطيةمنبلغتقرةتاريخنافبى.الاولالمجتمعمنذمنلتيارمالكينصرنااننالدرجة..والفقراءللفقرخارجياعرضاالا

درجةوالى،رعيتهبينشجرةظلفييقيلكانالحاكماندرجةالى.المحولةالقصةبتياريسمىانيمكن(لقصصهذء

..كفايةديموقراطيايكنلملانهراسهامعلىضرباخرحاكماانلائفاذ-اطراحهيعنيلاواجتيازه-المظهراجتيازمنلابد،واذن

،جديداانسانيااشعاعاالعالماعطىالذيتاريخئامنالجانبهراب!انتعنيقدالمثلةوهذه...و(خلافيوثوريحقيقيهوماالى

وينقض،ينقضه،والاخروالسلطةالانسانبيناشتراكياومفهوما،شىءكلقبلالاخلاقيةالقضيةالىيوجه؟نيجبالكاتباننمام

تعرهـلاالتيالالةاخلاقيةالىالتحولهذا،عليهاثترتبةالنتائج

(لاسلاميالعربيالمجتمععرفهاالتيلاالديمقراطيةاوالكرماوالوفاءمابقدر،ايضا؟لشعروهميعطيناانتامرلزكرياامكن(1)

تتغيوحينفي،الداخلمننكسسةانها،اذن.ذلكقبل..؟لمشاركةفيالالماعطانا
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..مهملةاورا!فو!لا.لبولواذهب-السببسوالصناعةالالة..احسنالى(لمظاهر

يحتربمالذيالساذبمالب!ميطاحدهما،وجهانلهتامرذكر؟عئدا!حرفخرر.الاوروبيةللحضارةالحسطحيةالمفاهيمأحدث!هاآدةوهذه

علاقةايورفغيالذيالاخرهووالثانبم،والطبيعيالشاذبينالعلاقةلتسكن،الابيضالبحرتعبراوروباقثعوركانت،الماضيةلسنة1مائة

وفي.عذأبهوالثاني،الكاتبتفا؟لهوالاول.ماديةفائدةالىتجر!،النتائجبهجةاعطتناالقشورلان،ذلكعلىنوافقوكنا،ارضنا

.."ألابيضالجوار"فينطالعالذيالجحيميكمنبالذاتعذابه،الكهرباءنستوردكنا...والفعلوالاستئتاجالتفكيرمرارةتصحبهاولم

عريب،رجلسريرعلىالانملقاةوديعةجميلةفقيرةامراةانها"وديوان،الفالسورقصةوالسينماوالتلفزيون،والهاتف،والراديو

و؟لنقور،يئتظرالذيبطغلهاهيتفكربينماالعاريجسدهايسمحقتحويلانلندركنكنولم،وشومانشوبرتوغنا"ليات،وبودليركيتس

الرصيفبحداءالسيارةنقف""قليلبعدلهاملكاستكونالتيمرارةي!طيناسوفالمتخلفعصرناالىالاوروبيةالحضارةنت!لج

محلسىالسياراتاصحابتفضلالتي(لعا!رةالمرأةوتبتلعبابهايفتحسوفلملتطورالدافعاننتصوركنا(ذ،بالهـزيمةوالاحساسأليماس

.."امثاليالمشاة..بالنتائجالاحتكاكبعديوجد

ماذ"،انن..الائرياءعليموفوفاالعمرحتىفيهيصبحطلمهوهاوبينبينالفرقة1؟عوامزادت\ذ،جداضخماخطهذاوكان

؟.وشرفهكبرياءهيبيعانحتى،يستطيعلاالذيالفقيرالرجليفعلالتطورالىالدافعنمئطقولم،نهاياتهممنبد؟نالاننا،الغرب

لخرسةتتوقفلا،كلابالىالناسكليتحولاناوداحيانا"...والهقدم

الاحمطسهوالكاتبواحسماس،الوحتذىهوألاخرهذا"..النباحعناوثاننانقهروان،ارضنافياولاالتخلفنقاومانبنااحرىوكان

ألكملابمنمجموعةوسطالطري،النياللحمبانه،الفريسةبكونهكسان.السنواتمنآلافافيقلبهاعشنااتيالقيمنحاربوان

روايتهخالمةفي!(فهـالفرانزاخررهزا،الرمزيخالمفوهاهنا،الزراعيالمجتمعفيناخلقهلذي1البدانيالتفكيرننقل؟نبنا؟حرى

طبيعسةفيموجودالتناقض."كلبىنه..ومات"أالمحأكمةاذلككان.مصانعالىالزراعيةالارضبتطوير،رافىتفكيرالى

هـمزولكن،كم!رسوهناك،فردسةانهكللىهنا،الحيوانهذامانحيرترى،؟خرىطينةمنكانوا:الحكامولكن.سلم1وحرى1واجدى

العالمبازياءللانسانالعامفلاحسماس،ا!فتراقرمزهنأعلىالتطابقروخركانالمداخليوالاحتكارألاحتلالمعالدائمصلحلالان،نرى

.وحوشوسطاللحمفطعةبكونهاحساسرهوانشئتاوونشأت،وطننالصالحالعملفيفرصمتنا،بعيدمدىالى

صاحب.مفترسالاب.مفترسةالام.مفترسالعملصاحبفيوتثبيتناوتجميدناتصغيرناهوا!ساسيغرضهاجديدةفلسفات

ل!نسانرمزهو،الغاباتقرد(لوجىارمزانبل..مفترسالمقهى..والعاطفيوالمتخافالقديم

اباطرتسسادنياالىمملكنهاعماقمنبهقذفالذيالمأسورالحبيسالشاملالفهميئتقلانبدون6الالةاوراقاليناانتقلترهكذ؟

ثم،قشاالجلديكيسهويملاون،احشاءهينزعوندميون7،العظام..ايجادهافيسبباالالةتكنولم،عنهاالالةانبثقتالتيللحضمارة

.تلقصيدةالاخلاثيالمحتوىنفس.وألابهاءالمتاحففييضعونهينبعالذيالمشسعالشرقبىالشرفتناقضجديدةباخلاقوفوجئنا

شرقياليسالمفهومهذ(انوالحقيقة،الجوفالرجال:اليوت.س..براءتنامن

ابنساواصبح،الثانيةالعابمبةالحرباعقابفياستوردبل،اصيلاالرجلال!ية(صبحتالغربمنتحولتالتيالحضارةقشور

الاوروبيفالمجتمع،اخلاقناولا،ملامحنايحمللا،-لئاشرمحيغيروهكذا،ومقصلتهمشنقننهللمثقفبالنسبةاصبحتحينفي،لعادي1

الئقدمرييلقي،واحلامهعو(طفهعنهوبنرت(لالةاخلاقىحطمتهالذيالجارؤقىالموجةهذه(زأءالعربيالمثقفوجهفيوالالمالتوتراظهر

*نسان،مثاببةبينالخطيرالافتراقهذايلاحظونشبانمنوالهجوم!نالاخذ:تيارانهناكوكان،ا!وروبيهالحضارةمظاهرمن

الىالثلاثةمؤلفاتهفي(ويلسونكولن)دعامما،الالةومناقب..والعزله.الغرب

يعقدجوابايكونانعلى،الضخمالاثسكاللهذاجوابطرحمحاولةدسدمهووذلك،خطرمحظورفيالغربعنالاخذفكرةووقعت

تقساربانالنتيجةوكانت،عقلهوليس،الانسانقلبمعالصلحمؤلفصاتترجمتاذ،؟لوبيأدنراثنقلفيوالتاريخالزمنتقدير

السبسبولهذا،اليوتطرحهالذيالمسيحيالجو(بمعويلسونالفكرحضبدعوى،والبرجماتيةالماركسيةوفيالوجوديةالفلسفةفي

الذيالوحيدالمثقفهواليوتانويلسونيعتقمدبالذاتغيالاساسيالادراكفندانهيبالطبعوالئتيجة،التفكيرعلىالعربي

مالاحتراميستاهلوالسببأسسيالاقتصاديبالتاريخوارتبا!االفلسفاتهذهنشوءسبب

!ر!"+-ك!،!كا!"8!ه!طكأالثالثم؟دفهفيثم،عليهاسريعاانكفاءلاحظناولذلك،الضربفيللانسانوالاجتمامحي

لدافشدأاثتوحدالحشداهواحدهماهامينكتابينالىويلسونعناؤصح،اغراناالذيالبراقاوجهلان،ايضاصيعاعنهانكوصصا

هناكأنليقرر،وايت5لويليام(المن!ةرجلاهووالاخر،رابزمان..مهلكةانياب

،)1(الوسالسىالعص!ورمجتمعاتعلىوقفاكانألاولنماذبمثلاشةالاقحلعل!ىفهي،ممضاغربباوجهاتكنلمفان،العزلةاما

السذيالرجلذلك،تعبيراحسنالمغامرعنهفيعبرالثانىالانموذبميرفضان(الاليضالجواد)علىكانوهكذا،وصريحذاتيوجه

مثس!لى،ويذ!ب،المعنىالفاقدةالابخنماعيةالعلاقاتيرفضكأالسخر/ومجرد،الوحدةفييسكنوان،؟لت!رمويرفصالعالم

ببكتنئف،المسيسبيطولعاىسابحا،خشبيطوفىعلى(فينوواكدبري)..والتطوروالوعيا!نسانمن

.أمرسون.تورومثلوويدةنماذجالامريكيا!دبوفي،أورليانزنيو...هكذا.."المعامليهدم"سوفانه

.بقسولىبما.بفنمالذيفهو،بالاخرينالمقاداما.)2(يو.داناوتيمانالكائنات-ب

معاتفاقاعقدالذيالانموذجوهو،بذاتههويطلببمالا،عنهالجيرانبالنسسةانعماتعنيلاالذي،،لمو(فقالرجل(؟حمدابو)

..لهواستكانالصلحبهذاورضي،العالمفالعالمواذن،ال!عولرفضهيالااو،؟لحصولانعماالاله

تامرز!يراقصصفيتحتشدالتيالنماذجهذهانثلاح!وهكذاالتعاونترفضالتنالكائناتهذهعالمهوتامرلزكريابالنسبةكله

عئهايعلناننيالنما؟بموهي،بعبدحدالىالنماذجهذهترقاربالغريبالعالمهذا،الغالبفيماديةلمصحلة،بهاخاصةلمصلحةالا

الروحبسهلالقيمهالغربلفقدانايماءلتكونلحديثاالاوروبيالادبالعاهـم.اصليحشاشبانهسيجارتهتزجمعقولارجلاينعتاذي

لدين،1الىيئحرف؟نزكر.بايستطعلم،مستوردةلنظرة1هذهو!نفبقدر.".اشتغلاشتغل؟العملعنمتوقفابالكما"يصيحالذي

وهى،الكاتبيتبناهاالتىالفرديةالحريرةاما.خبزكنعطيكانتاجك

..بعامةالعربيشرقنافيالموجودةالثسخصيةيقابلوهو(1)هسواساسهالعالمفيمكاناتجدفلاالتشردوحرية،الرفضحرية

فاكا!"88"*وله،،هـول!3!"!؟ك!عه"ف!،،7ص(3)ار!ضفانا،ضائعةكوضويتيحريةدامتما:واذن،وا!لةالصناعة
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..الحريةالا..دالتصالا.الثورةالاذلكيق!انششاتفيدلاوهي.7.الضلةالىان!رف!ولمكنه،مبرراتهلديهلان

عليه،تدل-انالمجموعمةه!هاستطاعتا!ذك!العربيالاتسانهوهامحجباتونسا؟ها،وساذجوناذكياءرجالها،ساذجةادضفي

السن!وال!همنالفيناوصاب،الانيعانيالذيالتعاسةانسانوهوولهذا..وسادجرهيبوعدلها،وسادجةباطشةوقواذينها،وساذجات

...عنقهفياظفارهاومنشبة،الطريصدرهفوقجاثمةقاومتالتيفالقصص،؟لمجموعةهذءفياصيلةظاهرة(كتشفاحسبني

.والاز!يماروا!يم"الاخلاق-ص،والاخلاقيالفنيالمستوىحيثمنتخالفووضعيتهاالألةاخلا!

الثلاثاء02..مارس.نيسانذار.1":اميتالنهرافيزكريايعلنزيفهناك.وبؤسهالعربيفقرمشكلةطرحتالتيالاخرىالقصص

فييوماسأوفق؟المجنونالركضهدايتوقفمتىالخميس.الاربعاءوصدقامانةوهنا،موجودةغيرمشكلةلخلقومحاولة،واضح

ب!تحادرغبةهذاليس"..نهرليتنى..حياالنهرويظل،حفرةاقوىوهو،العربيةالجمهوريةمنالجنوبيالاقليمان.وحقيقة

لماذأ،اذ0.)1(الخلودمطلبعنلاعفوىافصاحانه،الطبيعةفي،للانصناعيابلدايعدلا،وثروةومقمرةامكانياتالعربيةالبلاد

عاشتاقيالحياةهذهانوالغريب.؟،لحقيقةفينموتزالتفما،وئبراسا1دستورالغربفيهيكما،فيهالالةتعببحولم

الجوءالموداقت،النطيفوالعيشالخبزعنالبحثمرارةفمهاوكلتقامالتيالمتعهـددةالمصانعمنبالرغم،الرئيسيةالملامحهبم؟لزراعة

وتأكل،الهـاديلاكتركبمخاوقاتعلىبانتطفلوالاحساسواتشردبالنافما.البلادفيالرئيسيةالقوة،الفلاحونزالوما،رومكلفي

السوداءالحياةهذه..وبسكيالسكوتشوتشرب،المحمرةالفراخ.؟!والعراقولبنانوالادثنالشمانيبالاقلبم

انتموتترفضانها؟لا،وجود!ابؤسمنبالرغملانهاإ!بالخلودتطالب،اخرىحضارةتاجلانه،وجهنايحمللاالمعروضالانساننصف

رغبةانها.لخالدة1الحيةوالانهارللاشجارالعالمهذ(وتخلينحنلانه،؟لعربيالمشرلىفيالامساسيةمشكلتناهوالاخروالنصف

-"جوابازاءهايطرح(نالدينيستطعلمم،وعميقةميتافيزيقيةفينازحفتالتيالغربيةالحضارةعيوبمناخرعيبوهاهنا..حقيقة

حلالهايجدان-الانحتى-العلماستطاعوما،ومعقولامنطقياالاحرىوالمصطلحات،والغثيانوال!مالوجوديالقلقبوضعيةالينا

!..صائبا..وجودط؟لعربيالمثقفحتىيستغرب؟لتي

الميتافيزيقيالاوروبيالادبلمسهاقضيةفيكريايحاورالقصةهذهفيالتيالميكانيكيةالحضارةقلقهوزكريايعرضهالذيالقلقاعن"

والمعاشالطبيعيبرفضفيناالاخلافيالاصرارهذاعنالاعلانوهووتجاهلهاالالةازيزوسطروحيةثراهمعلىالحصولاجلمنتتعذب

.مسراتلا..اص!قاءلا..اطفاللا..نيزوجةلا"والانتاجاحسالذيالميتافيزيقيالقلقذلكعنقطعايختلفوهو،للانسانالتام

الوحدةوهذه"..مثليتعسايكونقدالنهر.كبيرةمقبرةالارضالسؤالمنالنابعالقلقذلكاي،وكامووكافكا*وفاليريباسكالبه

في-موصلدائماالسلوكهذالانلا-تنجحسوف،اسمبدونالتي.؟هناكولست..هناانالماذا:التجريدي

..نبيذوقنينةولحماخبزاالانساشتري"للخياةجديدةقيمكمف..و(لاستحالهوالمصادفةالغرابةلؤيةتثيرهالذفيالقلقهدا

الداخل،وبينالطبيعةبينحدثالذيالانقسامهذالان"جميلةالحياة:اليوتوقلقجيورجيوكونستانتانقلقعنمنقولزكرباقلقان

عمقا:اشدسؤ*طرحبل؟فقيرانالماذا:التقليديالسؤاليطرحلمهذهالدسعوةتجدانمصادفةوليس،جديدةروحانيةعنالبحثقلقأي

!؟موجودانالماذاالالمانىالشبابمنكاملاترحيباىوجدتوانالعربيالشبانفنعزوفا

!عتبر(،جمبتالنهر)خالمةفيزكريابهيستعينالذي(طارلى)ا"اليشالعربيالشرىفيبهالاحساسلان،والانكليزيوالامريكي

احترقت..طارقيامدينةايةلكليس":(لسابقللسقالجواباهذا،بعيدحدالىجددتقدهناكفالحرب،الاطلالىعلىمعاشا

"..السمفنالمادياطغيانالمواجهةالروحيةالقوىابرازبوجوبالعاثلالطلب

الوفةتملكولا،الميلادتملكرم!عتمااذنعليكان..نعمعلىللاجهازوشاملاعاماموقفاالوحشيةازاءالوقولىووجوب،الهائل

الساخطينالبشربين،العدوةالبراريوسط،المجهولفيتسيرانوكان،والسلامبالخيرالانسانيالحسهذاوتنميةالغاباتشرائع

ناواما،تنطفيءاناماعليكان..تحملالذيالدينوعلىعليكعزلتبغيالتيالحركةهذه-(*وتوميشان)الىالغرجمرالتحول

طارفىااولكن.لكوكرهاحقداهيها1نالنيرتمورارضاتقاومفيكبيربئصيبيسهم-وفواهلحيويتهفاقد(وابقائهالافسان-

فييتعذبالمعاصرطارقاانحينفي،الثائرةالارضاخضعالتاريخ..وتقويتهاالروحيةالحركةتد!عيم

..الموتحتىهلعاالارضهذءغربةبالفظاعصةتواجهناالحربتكنفلم،العربيالشرقفي،هنااما

الواقعاضافةفيجداناجحاعنصرابالتاريخالاستعانةكانتلقدسالهائلالتصئيعهذا،بعدالبلادتصنعولم،الغرببهاواجهتالتي

القلبهذاعلى1لانفتاحو،النصوعمنمسحةلاخفاءالتجريدالى..روحيتنايفقدناالذي

والبحر،امامكمالعدو:لجنودهوقالسغنهطارىاحرقلقد،المغلقالميكانيكيةالاودوبيةالحضارةقلقتعيشتامرزكرياكائناتاذن،بعض

الصهـووضرب،التقدممنمفرولا،خيارهناكليسايإ..خلفكم..الراهنالعربيجيلنامنهيعانيالذيالوجودقلقتعيشىولا

.الجديدةاسبانياعالمفيوالتوغلفهي(الابيضالجواد)لناعرضهاالتيللكائناتالاخرالوجهواما7

علبويس،ميلادهمنذسفنهاحترقتفقد،القصةطارقاماتتابع(ندرجةالىتأمللحظةوبدون،بسرعةعليهنتعرفالذيالوجه

لب،موتهسوىيدهقبضةفيمالك،غيرالعالمفييتوغلانالاحقيقي،وجوديتتابعالىيحيلنا،.المقدمةالاقاصيصفيالوجوء

احرقالاوللان،الحديثطار!يعرفهالا(لتاريخطارىبطولة؟نخدبالزالىوالمثالالحقيقةبينالتطارئ(ناي:ارضنافيومعاش

احترفتقدسغنهانذلكبعدواكتشفولدفقدالاخراما،بيديهسفنه..الظاهرالرمزيالخباءمنبالرغم؟لدشةيبعث

وقتفي،قبريحملتلانيصديقييانادمانا"بعيدةازمنةمنذممومذلةتقليد؟واكراها،ذهنياونضبا،عاطفيافقر؟يعانيجيلانه.

ن؟ذلكبعدتعر!وسوف.التقدمالاليس:وائن"..مبكرجدعن.امالهفصلفيتسهموتقاليدءتاريخهن1بل،مريعةمعيشية

..تماماويخشاءالموتمنكويهربالانتحاديرفضزكرياوراءهاطائلولاءستحيلةامالا،الدوامعلىلتظلوارادتهجسده

العربيجيلنامنهايعانيالتيالظرولىمثلفيالعالمالىالقدوم-استحالة..الكريمالعيش-خرافةائسا...الحرية

،التدب-صفيوالرغبة،و(لعزله،*خرينكراهيةتخلق،الراهن..وهمانها...؟لاشتراكية

فيمجرجراالشاقالطريقفييسيرالجيلهداكانوهكذا

الت!سارمرافبةوهو،للفرةالاولىالمعطىاتجنبانحاولت)1(الرأسمطر!،وابا"لهاجدادهمنتسلمهاالتيالعبوديةسلاسلقدميه

في-بالنص-مذكودةبكاملهاالغترةلان،والبادةوألاليةبامكان!االتيالاشاراتعتراتالىالتفالايملدولا،الارضالى

..كامولالبير(الغريب)روايةيمبئشبمءولا،حقيقيةومذلةجهلايعاني؟فه:الطريقعلىتهـدلهأن
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هنافها،عهاوت!لنالفرديةالحويةتادعمحيالتيبالمحوكأتثتمسم!.حياتئاطوفانفينلاحظهاالتيالمصائبوكافة،الانجلاقي!الشذوذ

البمابوكان،ي!لمالكلآلمبرر؟تيجدانللشابيمكنيالذاتزوجفلو،ج!دياكوءانا""الجديدةالتجاربكلأحبأنا:فملت1\

أخلاقي؟لاانتلماذا:خحاضراوشنمتجديشتمتاكونقد"الشقاءصمررقتلماغنيرجلمناهبم

..او..اوسيريالياووجوديلاننياثنوحشسةالمدىمنقطيعليتنبم""شيئافيهاملكلاعالمابضراوة

للذيلللحيا.فيللبسللىمرععةا،لملبخيبققلهالجيآبواحبينبو(لكلبة"والتشردالجوعسوعاولادضتعطيبلامديريةقلبفيالمنورسة

معقربسوهمل،وللاكتراجمبقالحرية:تماعلمحددلفمطللبه!يعيكهلنت..*كظصفويالعدالق:بصراجةلزوملهاسأقولاني"

المعربيالشرقبلدانمعظمتفيالواقعللمعئبلن!ادوركلحانوالان..سنينطوايلالمرأةتالكبميلهجتمتعت

..والاقططيقالدكناتوريقلتنسي"لبتسللامسكينعاميثانا"والسعادةاللذةطعواعر+فلذبم

مصالصقفبىعميققرمبقعنيفصكل،تامرزقرياعندالاميبولطنالمصهوكالتارينللحديدمليهتساقطالذيقللمحترقالعامحيلهمرائحذ

الشمسى،بلهفةوانخظر،دميفيا!ملسأذرع"اخرىمرة8االعاتلك..تحملهاالنيا!يديمنفجأةافلتتأالتيالبوتقةمنالمندلق

..مااومفيتشرقلنبدلاالتيالسعيدقوالقبوهـالعنكببعضسوىداكليفيكيءلا"العالمهيالرائحو

ف!ي-يئبحلنوعندئط..حقيقسيدائمةبهحبقفلبلمكغبوستهبلىىداينمااعيشلماقل)"الفاث"عدقعديماحمقشاولفانا"المذجورق

عنيفصةألمغبانهبيد.."..اسودلئيوحاقدلحسلساأطقلبيانتحر)1("لالملرزا..وجودزبمنمطلقافائدوولالاجلهاعيولمسلهتاك

..وفعكلر؟اةعنيفصعولا،ومغلمرقتوهئواقعولمنيعانيا،الغاضبقالمريضذوالكلمات،التصوعرهذهكل

...أ،كعأانئنسة-دمالحقطالانعرف(لطينالجييثلانه.المراراجينللاله،العربمتجيلنل

للماضيةللقرونفييتفتحلمالقديملتاريخناآدراكنالان..ماضيههو

وللحمداباينتيبانه،واملههـلرلوحنحلف،باستمرلر(الوو)السلطلتمنوافطعاقسىسلطوتباقرهاكانتالتيالضغوظبسبب

المجثوئأالىالتوق00المقامرق.الرقثقانه.فضيثالحاجاوسلمانالعديدةللماسبمعلىكبيرققوةنفتعانفجأقواستطعنل..الموجودة

.كمبانعهتاوانثىاورجيبفيمجسدا..للغايةباهظذظروفطينفياجدلدناعاشواالئ

.."مذامربيحلرالليآقوفياقمشقبائعللنهـارفيلنا"خلالولاستطلع،طويلقمدقلبلادنا(لعثمانياذحتلالاستمرلقد

كيءقلفيلمالطنأألريبيت:الحقمقسيدللاخريكونواةأأنا،للقصبعنالرحيكبيسلىكمل،ومو؟ردناوامكانيطعنارحيقنابمتسان

المدين!قتصبع..بالئقودمليئقآئيوبكتكونمندما":قيءقلويدركفيواستمرت،تركيلترحيالبعدارضتاوفرنسابريطانيلواحتليت

ليتنل-.؟للسنتئسةفيتفلماصبحتممتى..لسكت"".لكملكاوستاسيلوفكرياوحضاريلأقتصادياالعربيالثرقتدميرعطيق

راسكاحن".مومساتالمنساءيض-وبزبدونلحيمالنلستطيعبنأء(طدةفيفورلبد(ت(لتيالعربيقللبلدلنبعأسلستقلتانوبعد

حامله"بكقبمالمرفوعفالرهس،سعيداتعيفتاناردتاذاتحتينوارقلهبتلريطنلفوجئتل،الد(خلهنالمنذوبةللعريبقالامذ

نراءالذ!للاطر:اكونانالكات!نتمتى،كأط!توعهوالاخرانالمهازأيتارينل.الاسلاكبمااننوسعتاريخ:ومكثوفاعريانا،اقدامتا

....الفكييةالصرلداتتلرييع.(لمحتلذالتريههقالولافةتارياب،للعباسيق

ولنجتسلمول.فرحناالنلتطهرالتيللسحنقدقخيممطبغثعرولاويو!صىاروفر!اسوفاظيبالساظذللاغتصابانرتارييل.القديمة

!،الهكأف4بالحفمفلجقيوللخآأنفسهمنللواثفبالانموقنفهعتا،اهـليبموحريف؟لافصاعالرغبقنرالتفما،مستقبلتلفيتايبحين

ولك!هناعليهايحصلإمع،ببدششمابهالالىمعيةلرخهبتيبعمدةحكمةصيعيخرثمعلةبطلياتيارواملنا..والتعذيبوالتشمهيروالسجنبالموتالتهديديقابلها

.انلدرهثة..واحدةعحينهوررهـحان،تاهرلزكرياالاخرظمالماهتونليقوغب،*عتقلدوحريق،التعبيرحريقفيهتسودللذيمالوقت

.....!....وماضينلحاضرئاعنيعرفونما

!تعيرد-التصمنبارء"لمد،لمسو!لانمعلميبنلعميرنلرقهعنصرتسقطلتواهيىبعبيردعأسعىقيقوياعاملا،العرببمشرقطامضا!"التيألاحنلالفترةكانت

.....صورثنلهاالتيتالقديمةللتقلليد،قلكفبموساعدها،العوبيمطالبدفن

لاببميمكقكأن.وشطقهااغرا؟هامنهمالكآئ،-تمامامتناقضتينرغبتينلتعلمنا،فيذاالحقيقينتالاسلامخثكبكانتولو-الاقربيناسلافذاعن

م!فسسيالقصةبطلرنحبةازأءالاتفافياوالعاقليكوناناحمدكانهـقدتالاسلاماقولولااخطصلاقول-ونموتونضربنثوران

فيالاخلاصليحملسريعاينس!قولكنه،الحضارةوهبم،المعامل،اسلام،القرآناسلاماسلامينالىمنقسماالحديثالاسلابم

للمطلقلقتئن،يوميلرعلى!رنءلىتوزععرقىزنلانبةصودةبةورافة*يمانزاأقوما،السائدهو-للاسف-ألانيروكان،العامذ

والفقر.والهوان!لىا"!لروتررو،والتواكل،والمنطقوالعقلالعلمروحودفض

دنوتعلن،باسمهتتكلنتتامرزكرياقبطصيلتكهلانيعنبذلكانلنيسةبالقعرنقامايلالصيقيقبالمذلذوالتغني،الحاكمهوالسلطذالله

وكأطيب،الكاتبفجهوقعفترخطأوقلك،اسلحتهوتحمةن،حججهبمعاوقةالسلطةوكانتالانخىقائملفيلككلزاةبما...اللهرضوان

نافاختلر،القرببللابطاآتبمتطيتالقارعءيقغ؟نمستطيعئحيربهحرببينهاالطيالرائعللاعفككلفطاوسرورلطرباتموت،الاحتلايئ

.الامكانالىالاشتحالقمنوينقله،الاطرينبموافقةالبطنأمنطيثيسعففيللتعاليمهةءببثتسفمفكانت،الناسوبين،شبات".بةن

،والسمنوذوا!نهـذامبم(لقبيحوالسلوكالهربعلىالموافقةعنعر؟ن.مالطر!وبكافةالمجتمعاتكافةفيوتئشرهاالعربقلوب

مجتمعممنيفحصونفكانهم،جميعاتامرزكرياكاشاتمنعليهمنققالحعوبةشتهىفيالراهنالعربيللجيلالحيائيةالظروفواصبعت

..واحديتيملبطلمتررةنسخمنكلهمكونمنكلهالوطنفيالنماذجوتكررت،الموحلةالشامخةالترممةلهذءنظرا

يقئعحينعلىاللاولالروغباالداكيتمندائمقهعروض؟لبطنلاكئ!زلانلدراثة،بللاعةيارالافبلانمواصييت،مراكييخىالعرا!

تأملا،؟ستمرارهتلكاناأع:اقكرينخارننمناكلرتهبعرضزقرتاوبدأ،معاالاوروبيهولطخلاظنالقديمةاخلاقهيرفتناصبحالشايف

اتفلقااناأد.الاخركلاربمنكارعيلوعرفا،الاناكلاينمن،داكليا

العاهـ3انعقلسبعرغبللانايوتيبلنملى،والهوالانابينتمقديمرقبسةهيباقنتحلرالرقبقهطه؟نبعدفيمانلاحظسوف(1)

لمكنوقد،كأغبسمنالعللمالهويعرئانوعلى،دانبيت-فيالكتلبةءنبالتوقفالاعلانيينالكتاوابعييبالضبث،وتماثعيوم!ةكاذبة

يفلتان،اخرىمرةوبالابمبن،بالكعورمرقاليهالمنطورالعالملفطاالمتوقكان.جديةتكنلمالرقثائانذلك.!ترلجعواثم...معيتةلمدو

ببساطة:انه.ذل!عنيعلنلامئلااميلركارثرأالكتابةمحن

-77الصفحةعلىتتمةس...يتوقف
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الواقع،محنالنقلبمرضاصيبوالا،عنهيعخطىان!!نانلمعحفيفميحر!ر.مع.فممه.00000000..ور....!هـ..ة

...ء..و.4ألابيضالجوأد

كانتاميمةح!يشيإ)والس!يالية،الغموضمثقلةتعسراتتحمل..ع..00000004أ..!حر.مهـهـه.. ...لؤالهـ- الخشنة(لزرقاء1؟لاغنية)المحموعةهذهمنالاولىالقصةان..-.. -27الص!حمهمنالةضمه-

الفقرةهذهوتدكر،(دهبمنابنيةفيولدوابرجالالمقفلةالغرف

قطعوالرجالىالغاضبة(لوجوه))(ماكنيسلويسامنغامضبشطرالتعبير-!

..جواندونلست"وتذكر"..المرايافيوحنتروابالمقصاتالرموزبعضنتفتح،وغموةمهـ،،المعروفةالعصورال-قىسيرإءع

الفردجغزلميةافيباليوت")1(شلاخةبنايةولاسيارةاملكلاهبم(الزرفاء-الخشنةالاغنببة)فيفالسكين،ويسرطوابمبةفي

هذا(؟اكونهاننييكنبولم،هاملتالاميرلست:كلا"ابروفروكلوتى،والعالمالفنانبينالمقطوعةالعلافةتخفياإتيالكرا!ة

تمييزالشيانه،حلاوتهامنتهىفيللامنية،ال!ادلهـردض1هـو..شايبكوبعليهايساومبضاعةواصبحلىمزهءنالس!نتخلى

للمزايافقد؟نهيممابقدر،وجودهاوالكاتبلماهيةوايضاحاوالعطفالمشاركةهبالتيالصداقةرباطتعنيوالسجائر

املكلا،جوافيدونلستانا:..حياتهقدرالجيليحسبهاأقيو!-!الجمادبهايرخنهصفاؤلبةا!بالرموزهذهانوالغريب.وا!،نجاس

..واتعنباحيانذافهاذلدوبرغم،مزاياهعليهمفوزع،سعسداءالناسيكونأنتر.بدكنتادا"الشر/

بالوانهساحديثةتجريديةلوحةتمثل(الابيضالجوادصهيل)"سجائريمن

ا!لموناهذاندركيفما،الالتباسفيتوقعناالتيالغربيةوخطوطهاالجملةاناي،المعكوساعيالت!على(القبو)قصةفيزكر؟يعتمد

!ثورةمجردهواممتختردمهوامدارسيةوردةيرمثل(لاحمر..الرد"كئيبكلهالعالم"ا:الاولىالجملةمفهومإخاقضتداعياتفجر

حقوليفيبصمتتئتحبالقرمزيةالانهار"الصورةهدهتأملوالهـذهام!نوقدا"عراباكنتليتضي"قخدكلمةاجملما))

البطلاليهينتبهالذيالحلميالاستطرادبقيةانعلى"الجرداءالمحتملوالعالمالعالمبهيزنالقارىءمخيلةفيميزاناتخإقانالطر،قة

صورةكل:تماماالعامالقاعتخدمالتتاليةفالصور،اخرىدلالةلهامإ*نالعاانوحمبه،للقارىءزكر؟!يتركهاالاخلاقبكأاما.الموجود

يهدممنفرشكلوالثانية،الحياةالىدعوةالاولى،السابقةتنقض...والحياةوالوجود

ليحيى،الاسبابالمجهولالعيويا!تناقضويفجر،الاولىالصورةيرطبعانيرودخاصةنظرةلهان،حياد.باالكاتبإءصيرانإءئلااذ

الجوابومعرفة،العالماستارفغرفيالمجنونةالرغبةهذهجديدهمن:(لقاريءعلىاخلاقيتهي!فرضالكاتببانلاقولمجالولا،بهالكوقا

الكانبعالمعنتعلنلانهاممتازةالصوران.يقدمالذىالبوسءلىل7تحوعبءيقعنفسهارق؟رىععلىاذبهفوجبىععطاء،منحهانه

مننعةانهعلىالاملفيهويرفض،بالتجريديغطيهالذيالاخلافي..خاصةاخلاقيةالىالعطاءهذا

00محضةذهنية:وضاءةجم!4االغابةفوقالنجومافي

لوسأخسرماذا":يمقول(المتعبوجههاياابتسم)قصةفي..(غابةالىخذني)..لوجي-

للعالمالذاتبمالفحص(ليهيودجم!مامنتهىوذلك"؟العاإتالىعدت-..ا!ياماحدفيمعاسنهرب-

وهيبتهاوقوانينهاوجمادهابمخلوقاتهاكلهاالدنياان".درديةد!ؤيةمنالىطائرةفيخبئني"واررمكينةالحارة(رلمرك)بدعوةتذكرانها

ماذا:الهيةتصبح.الفرديوننلكهشيءمجردتصبحوعطفنهابالحرير4عنيفةورغبةعنالضغوهـ،نادرعؤوفبالطبعوهي)2("مرالمش

السواليطرحانوالطبيعي.أ؟العالمالىعدتلو(انا)سأخسرفيالطفليملدولا..احلاموبلا،وصلبحقيقيعالممنوالهرب

هوذلكولكن؟أاليهعدتلو(منى)العالميكسبماذا:هكذانادرةجملةسماعهاثرعلى،الصظيمبالفراريحامانالازكرياقصة

وا،العالممعاتفاقاعقدالذيالراضيالانسان.المتفائلجواب:كهذه

يعسلنانه.والاتفاقالخلافعنيتخلىالكاتبولكن،خلافافجرمعليلاتتحمثرووسهاانحتىجداطويلةهناكالاشجار"

فسي...لهبالنتمبةالوحيدةالقيمةيعتبرهالذي،الرفضمجردالكاتبعلىتملأامنيةالرحيلفيالرغبةكانتقديمومن"..النجوم

،المغمورالشخصفهذا،الغرابةغايةفيمقطع(والمكابةالخبز)،الرومانتيكبونعنهاعلنالذيالتجربديالمرحيل.ومشاعرهحسه

جنسي،شذوذعملية،القرفحتىيستنكر،اللذاتكليجربوالذياإسىمومسومرسترحيلاو،كينياالىهمنجوايرحيلوليس

المظاهرةوهذه،بازدراءالارضعىفيبصق،امامهمقدماتهاتمتالرحيل..بالشمسالمن!بالايطانيالساحلالىوباوند،الريرفبيرا

و،5شنوذهعلىيوافقوالذي،عاطفياالمخنلانعلىتدل(لنفسية(الافقوراءامااونيلمسرحيةفييموتوهو)روبرت(عنهيعلنالمذي

ذلكمتعاشيا-اللحظةهذهفياخلاقيهوينمى،؟لاخرشذوذيرفضحقلرحلتيكسبتلقد..رحلتيبداية..حرةبهـايةا!ها"

تتملنالمواجهةاناساسعلى-نفسهاعماقكلاليقظا(راقب"..الافقوراءالانطلاق

00ضميرءوبين،الشاذةذاتهبينابدابهرهوالذي،اوهرانوففةافي(كامو)عنه(علنالذيالرحيل

الربلشذوذعلىبصقالذيالمريضالفنانهذاانوالغريبالىالس!نتبحر..غدا:مطلققالبفيجزيرتهصوراندرجةالى

التاليةالصحيفةفي،طفلةيانصيببائعةيغويانيحاولى،الاخراستنشاقالى،وملحغامضسحرانه..الشمستغمرهابعببةجزر

...اشتربمالن"البيتالىمعهبالذهاب،التةنفسمنراسايمكنلا،ايضاحقيقيطعموهو،العجيبالبريالطعمهذا:المجهول

،وهكذا"البينالىمعيذهبتاذاليراتحمسسأعطيكلكني

عسلىالداخليةالرقابةوبينالذاتيالمسلكبينالتناقضإفضىالبطل!الومبعيدحدالىيماثل،تامرزكرياعندالبطلمفهوم(1)

عنالبطلفكرة:"(الانسانابعاد)الثالثويلسونكولنكتابفي

ف!تزصيرالدسكوتزاويةنيالعنعيفةجاتسمبيبرغبةهذايقلرت)11يستطيعلامنات.لناطاتهاكيرحقلايحتاج،التوسعيحتاجشخص

لهتىمعجاجوارعربةتركبرأنعةفتاقيشاهدحين!العظيمجاتسبيأ،ةال!ر/فكرةرريهتصبحالذيالرجل.الراهنةبحالتهيقنعان

هي،الرغدةالحهـيلة5هذعئلءاىبالحصولالرغبةان...انيقالرجل،يوافقالذيالرجلهووائلابطل.الحافرةلخياتهالن!يض

ازاءبالحوقةواحساس،الشخهـصيةداخلفيالنلريكولء3للارمز75ص"..الانسجامي

للامنية،دعزايصبحلنوالعربيةل!تاةلنلررجةالىالاخرينملمكية)مطنوعاتالكازبالممم!ي(اكزوبيرياتدولسانةنطولأالثوار!!))12

..ذاتهالامللا.(المسري
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للحضاراتا!باطشالوجودبازاء،وحاضرهماضب4الىالجيلالنطلان.جميعاالقيماطراحوالى،التزييفالى،الاخرينسلوك

رظهـ-يسندبأكملهتار،خهناك:عادلنجبرموقفانه.الغربيةتعيرهافتبم-الحقيقيةلالحريةداقدلانه،يكونهولاالاخلافيايمثلل

ويحاولالحديتالج!يلضديقفبأكملهتاريخوهنا،ويثركهالغرب..للتناقضقابلةوغيرموحدةقيما

فرصةامامه،صغيراجسصدهيجدقلمعينيهفغلقد:بهالايقاع

فجأةوجدبل،جسمهبكبرمداركهتكبروانقليلاقليلايشبان..الروه،ذتيكيحىلم-و

هداركتتعدلممداركهانحينفي،كبيررجلبس!دهوجسدهانصرةانررجةالى،وءخانيوجميلرائعبعالميحلمفنانكل

نجبلعفالمفطجهدهيعملاناماالجيلهذاعلىكانوهكؤا..الاطفالهيمابقدر،اخرىالىارض!منانتقالاليست،لهبالنسنةالغياب

..والانهيارالعزلةالىيتحولانواما،بالحضارةيلحقكيمانهار.لاخرىكاملةطبيعةمنتحول

اب!دامحد-ثةاوروبيةنزعة،الثانيالتيارصاحب،وئلاسفبعشراتالحضارةمرت(الفاضلةمدينته)افلاطونكتبانمنذ

.ساندزبرنارد.ويلسونانجوسمثلانكلترافيساخطونشبانتطورتوؤرر،والحالمينوالفلاسفةالمفكرينمخيلاتفيالمث!ابهةالمدن

بيلهوبكنز،جونأوسبورن،،برينجون،و.ينجون،اميسكنجزنياخلاصية،محضمدنمن-للعالموالفكريالماديبالتطور-المدنهذء

جيمسراس،،وعلى،المتمردينبحركةالمتحدةالولاياتفيسميتبرحركةبرز1كماوالميكانيكاالالةبمائرلتحياالاخلاقعنهاتنزعمدنالى

الموتحتىوناهضت،للبشرالازليةالقيمعلىبالهجومفامت،جونزبالانسانتحلممدنالى...(الطريفالعالم)فياهكسليالنا

وكان،القيملكلمعياراالفرديكونانوطالبت،الحديثةالماديةقيمهمخرافيةمدنالى،المادجمماوضعهحسباصلأقيتهيملكالذكط؟لفاضل

وسلطتهاواخلاقهادينهافيالنطرتعيداناوروباعلىانيعنيذلك.(لكامبانيلااالشمسومدينة(مورتوماس)كيوتوبياومشحيلة

وتشريعها.وتدفعهم،البشرمنالممتازةالفئةتنتابالتيالحارقةالرفبةهذء

رإكأ(لف!الىتياراتهذهالعربيالشرقفيالعزلةحركةوجدتالواقعلهذاسامرفضهي،المجهول(قتناصوالىالاحلامالىدفعا

الرقبة،حتىبحتبدونعليهافانكطت،لمساعدتهاوملبيةجاهزةمنيملكاخرلعالمراقوتطلب،وينننفسه،الانسانيحياهالذي؟لمر

ما؟الحضارةفائدةما:التالبمالنحوءلمىيفكرونشبابعندناوظهر..ولصوصيةعفنمنيملكممااكثروالسلامالحب

التابىبرغزهرةانقلبتوهكذا؟..اختياتزوبملالماذا؟الاخلاقفائدةوالخيالالمحاضراتعلىقاصرةالبشريةلتغيرالوسائلوكانت

نحتاجمما(كثرجذورانحتاجالذيننحن،فكرناالىالاوروبيشجاراتفهوكان...كاذبينلواعظينالمملةوالخطبالكنائسومنابر

...الزهورالواقعفيمهتمالانسانانعلىالدلالهيعطي،واحدقرشعلى

انكدسرافيالساخطةالحركاتهذهظهورتاريخفيملاحظةأبسظ..السماويبالخلوداهتممامهمناكثرالخاصةبسعادته

زعزعتؤدالحربانتؤكد،ذلكبعدالغرريةالمانيافيثم..وأمريكاهذهمنيهربانحساسيةالاكشرالفنانحاولذلكاجلومن

وزءزعتبل،الغربنىالانسانعندالسلاميةالقدصمة-العيمفيالعقائدالىوالفرار،جميعاالكونباستبدال،الاخرلتغييرالمريرةالمحاولة

يم،نقىالساخطالحركاتهذهاندرجةالى،ذاتهاالمسيحيةالىالنظرة..وبعيدةكامضنهجزيرة

قيمالىالشدإبوالعطش،جديدةروحيةالىالحاجةعنتنبىءانوديعةومدنا،بمهابةشامخةجيالاواحمظدمعةابصهـتفكانني"

..الدو*اوالمجتمعالىالنطربمكلوىالذاتلاتطمس،فرديةاخلاقيةحمراءشمسمنبشعاعمغمورةعنراءوادغالاشواطيءبلاوبحارا

عا-صالفردتحطم.زرهـانالتيالغربيةالاشتراكيةتقاومحركةانها"..غاربة

..بالمجموعالعنايةاساسوارشنقلالدا،م.والسفرالبحرمناجملالعالمفيشيءلاآه"

4روبق!بمالناتبيضالدجاجةزا)لمتقماالعربيشرقنافياماالريح،داعبالراسمرفوعالقامةمشدود.نقفوانتيرفرفالشراع

الاطلأقءلىروحيافقراليسىفقرناانأي،يرومكلبهانغت!ذي،مجددة...الموجوهديرالملحرائحةاعماقك(لىوتنفذشعرلدخصلاتالرطنة

..وحريذوتخطيظوارادةعملفقر.فقرمادي.حركيفقر؟نهقريبوعما..وراءكخلغتهاالاحزانفكلوحشبسرورستضحك

()*ربي(لمثهفذهنمايبعدهـلمطالبوضوحولعله،واضحةمطالنناان"..قبلمنقدماكتطءلممرفماالىستصل

"كمقةلهتثدوالتيالغربيمطالبالىبعيدابهويدفعءبهاالالتزامعنبرامكشاندومااحلمالتيمدينتيعلىطوافياثناءعثرتربما"

..الاقصى؟لحدالىوجليلةالجوعشنقتمدينة..غريبجديدنوعمنمدينة...وجودما

ازمةمعزكر؟فيهاوقعالتيالازمةنراجعانلنايتسنىهناوها"...والضجربةوالط

"ان:اردالناتعدلمحفرةفيالسقوطلهذاونرني،بكاملهاجيلهوح!ى،الثريابعدبعيدولكنه،ا-توائيحلم.فقطرغبةانها

المرصودالفخمنبالاقترابطريلحميغريه،نبلالياحيوانالدييشبه،والقلقالس!خظعنيكففلن،هذءجزيرتهيجدانللفنانامكنلو

..الانفوطوبلارعنلانهفيههوفيسقط،اخرلحيو(ن،مكانايالىمعهعزلتهيحملكما،فلبهفيالعنصرينهذينيحمللانه

دكاعلتافورية3الدأولهما،لهماثالثلاعائقينمنتشكوحضارتناان..الاخرينعنالجسديبغيابهمقترنانوالوحدةالعزلهانفيتصور

هيوالثانية،دينيةالىتقليدية(لىعقائديةالىسياشبةمن،صورهالألحارق.الالمهذافمن،مرتداكاناذاشينالايساويالفنانان

مركزاكفاحنايكوناني!ستتبعوذلك،الاقطايمينوالالهةالملوكحكميغذىالذيالانساننالينبوعيتفجر،اللاهبالشيطانيالغذاءهذامن

..والاشتراكيةالمحرية:اثتنينكلمتينفي،الواقعتغصيرامكانيةويغذي،بالاخرينالاقترانويغذجمما،الامل

بئهاتعنالحرفيبالىدؤاعيلتزمانالىالقصةكاتبادعولاانا..بتطويرءوالتعجيل

العربيوافعنا،ا!وعيمنبمزيديفحصانالمىادعوهبل،القضيتينالفراريرستطيعقد.شيئاالاخرينولا،الئفسيهبلاوالفرار

ء-نكتت!فلقد.الواضحةالمسلمةهذهضوءء)ىالحقيقيةوقضا؟ناالابرهـ..الىدلكيمنحلاولكنه،،اثنيناولعام(لنفسسكينةيعطيان

الا)،-ةباذاءالأنسانعنتفه3ولكن،صادقوكانأ،عربرظوعنوحدتناوالكامن،النادر(لعطشذلكمنمروياالحقديرتدسوف،وعندها

..و(لحدقوالاحاطةالدفةكشفا.تنقصهكانوالاخر،العالمضداحدهما،حقدينويصبحليتضاعف،داخلنافي

..الموتصنالهلع0-ي،واذن..شيئايعطنا!لمالهرباننكنشفترماوذلك،انفسناضد

ا)رغبكأوهيالمرا!قفىالحالةنكمن،بالفرارالرفيةهذهجانبوالىفيمطبوهـلمالفراررمزيكون!انبدولا-عملم!با-مستحيلفالفرار

00بالانتحار..وبشارةكامل،الناسقلوب

الاسىحق!بقيةالىز.ءرفانلامكننا،صقيقيةالرغبةهدهكانتولو!يا!-البزسمقدارعنتنثيء،الرومانتيكحةالحركةهدهان

يرؤهـ-دق!زرا،محضسكليهوىوالانتحار،مزي!فةوالرغبةاما،والالمهدابهاينظرالمذبم!والاسىوالحرقةالالمومقدار،جيلنايعيشه
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نابدونيذبحوذهيترممهمانهة".ك.جوفيبف"مثلتماما،شيئاانحبقةفيوانها،الكاتبقلبفيمدفونةغيرالأسأةنصفانلدينا

..ذنبايأتلمبانهتماماعالما،تسيئايقولاويعترض..تمامامستوردة

منجواب،حالىكلعلىوهي،ؤالاشنحالةالغرابةد!ؤيةفرطانهاهدهكب!يرحدالىينقضمما،ا،وتمنبالهلعي!سمىماهناكان

..الازمةتطرحهاالتيالاجوبةعنوامتنعت"احياناالكاتبيتبناهاوالتي،الان"حار(لىالدعوة

التيالسكين،البطليستعمللم"المتعبياوجههاابتسم))فينصلهاموسىاقتصدتهاالتيبالنقودواشتريت،اسنوعطيلةالتدخين

عضبهعنأفصحمااستعملهاكانلولانه،ال!لمتلفي،الثريلهأعطاهاقويةتكون؟ئويجب..واحدةطعنة..سأموتهكذا..باردابيض

استعمالحريةذلكبعدوله،الخاصةجربمتهاصبحتلقد.الذاتيوجلست"-ب.".شيءكلسينتهي.وعندئذتماما.القلب.في.شرسة

جريمة،تبقلمملانهاالسملاحاستعماليرفضانهبل.لهمايتراءىالةرشاةوراحت،مسئدهالىرأسبمواسلمت،المريحالكرسيعلى

..للغايةوذكيةبارعةلقطةوهذه،التنريالرجلثم،الصابونرغوةمنكثيفةبطبقةاياهمغطيةوجهيءلىتتمرخالناعمة

اغرقجعلنيفقد"والماسوتتيةبالسادبةحاشدة"دمشقمنرجل"؟عنقكماالىوصلتحشالجلدفوقببطءتزحفالحادةالموسىبدأت

بدؤلا""للغايةلذتذةولكنهاحزينةقاسيةعنيفةوتصوراتاخلامفيالموسىشفرةوتنغرسالامامالىراسيمنفجائيةحركة:هلعاوفكرت

وذلك"..وتولولستبكيفأمي..لهممؤلمةمفاجأةسيكونيموتيان"..فزعةشهـقةمنتزعة(للحطةتلكفيبلغتهاالتيحنجرتيفي

كانوالذى،دوسلدورفمناوردي"كيرتنبيتر"ماساةيقابلهذهبانيزعمانيمكنهفمن،الانتحارفيطفونيتفكير،الاولالنص

..بالديئاميتكلهاالمدينةيدمرانعليهبانمفكرا،المدينةفييتجولنية،بهاالانتحلرثمموسىلشراءالقروشاقتصادفيالساذجةالنية

انفصالثمةان)يعني،!لغايةبريرئايبدوالذيالمرضيالفسقهذا.ابدالايفكر.ابداذلكلايفعلالح!قيقيالمنتحران؟وحقيقيةعملية

هـيذايكشفالبطلجعلت..الكانبوحريةالمجتمعطبيعةبينحمث،جسرموقمناو،الثامنالدورمنتفسهيلقيانه،الكيفيةبهذه

؟لخارجيالذجم!والواقع،-شلمهالذيللنقيضسحقصورةفيالانفصالهادئالايجلسولكنه،واللحطةالتوفيسمايشرباو،الرأمتحتاو

..أشواقهلهملايتماقتصادكيفيةغنحسابلاجراء-!ثلاوقلماورقايخرجثمهكفىا

عجيب:نوعمناخرانفصال"الكنز"فيحدثفيدلالةلهولكن،تماماساذجتفكيرهذا..!مسدس-اوموسىثمن

الجوعفيه:وباهظصغيرالواقع.يحلمهوطالمامبر-رتنيءكلالصادرالاسىلان،حقيقيةليستبالانتحارالرغبةان:الاهميةمنتهى

واتساعهالعالمكأىهوفقطالحلم،-والقذارةوالقباحةوالتشرد..مصمواكتو(ءو،مزيفاسىالقلبعن

أللمكليضحىوحيث،مستجابةرغبةكلتصبححيث،وروعتهرؤوسناصدعما،حقيقيةالبطليحياهاالتيالعذاباتكانتفلو

الا،العطببمالعالمهذاعنالانسانيفصلولا،الفرحالاشيءلا:منفيا..بعيدزمنمنذنفسهولقزر،الانتحارفينيتهعنل!ما3

ربطهالتيالصغيرةالماديةالعلاقاتمنمكوئشفافغيرستارهـا.؟لموتمنالجزعمحنمثالىاروعتجدون،الثانيالنصلاحطوا

ولنسبح،علىالارضبهاولنلقالعلاقاتهدهادنفلنننى،بإلاخريننابعموقف،الكاتببهرمزالذيالموقفلانتماماحقيقيةالصورةهنا

واالحزنلأتعرفارضقلبالىالسحرية(لانطلاقيةهذهروعةفي..اليماعذاباويجسدالداخلمن

.(لموتاوسالمطكله،العربيالجيلمايملكوالبسوالندمالؤحشةمنيملكقلبانه

الجسسدهوالاول:عوالمثلاثةبينانفهسالهو،تمالذيالانفصالالدكناءالحلوكةوهذءالسوادهذاخلالمنانه،الوحيدوتبريره

عنتبحثالتيالنفسهـو؟لثاني.سيارةمدمةبتأثيرالمطروحتتمنى،وعادلهساذجةلنفس،وصريحةوبسيطةصغيرةأضواءتبرز

يحلمالههايةوفي،وبضاجعيروولإلالذيالمتشردهوالثالث.الذهبملكهاالتينفسهاللضلألءالكينالعربيالشرقفيالبشريركونان

الانفعالووذ".الالو(نجميلةضفلةسمكةالبحرالىصأرجع"(يضا..العشرينالقرنمنالاخيرالنصففييديهمنطارتثم،مرةالغرب

اواؤءاالىالعودةهدهبهاتبطشالارضاءالىحاجةعنبعلنالهلاني..وأصيلةوحارة،مششركةفينالرعبةوانها

قوياا(ستشفىوسيغادر..ذهبمنامرأةيصنعلناذن"وتسحقهاملاحظات

"...كالحصان،مناواحدكلقلبفينبلاالاقلالحيوانهو"الزنجيالرجل))

..إ!ياللطساة..للغايةوالحيو(ني،المتحضرنجبر،الغابسلوكالىميلاوالاكثر

مئةينامانالكانبيتمنىبانتنتهي"المتعبللاسفلت!ةقرنه"اداحيانا،ولكنهخاانهيختفي.يموتانيمكنلاالزنجيالرجلان

*نما،متغيرةارضهليجد،يعودثمينامانبل،يموتانلا..سنةوالحيرةالقلقلايعرفانه.الرغبةتوجدجثموجودانهبةابدا

وأشرعةاسماكفيهاتسبح،بعيدةجزيرةالىالصغيرةبرحلتهقام..ذلكافعل..ذلكافعل:باستمرارويهتفيصرحبلوالىعسا؟لى،

فيالقرمزيالشاطىءعاىتتألقومرجانات..هادئةوتياراتملونة.الالةورجل،الزنجيالرجلبينهنا-قوممصطلحيااتفاقاوان

انها..الرحيلتماثلبل،(لفرارلاتماثلأمنيةانها..الشمسغسق،الاخراما،اجلكمناعملوانا،ارادتياحىرم:يقولالمزنجيان

والبؤسالعذا؟تءنوعاريا،ومتألقاعظيماوطنهدويةفيعنيفةرغبةفيهجانبرينالار؟ديالصراعهذاويلاحط،كلهاكوفزيحملوالذي

الىتماثلانهاهي،المرغبةهذهعلىالوحيدومأخذنا،فيهالموجودة؟"(لزنجيالرجلماتهل)):السؤالبفذاقلقهيختمفهو،العالموبين

..عليهـم!العصرانقساممنهربا"الكهفاهل"نومة،حد.!.هيهاتولصشن..

المحادثة:ووفىتجري"القبو"في

..باشنمرارالشا!دهوالقمراننلاحظ،الخانمةفي..القا.نلانت-

ايرائق،اوجهاو،الحاوةالبصمةذو،العجورالحيادياقىطفلهذا.؟ابيأفلهل..اقنا4لىلم-

هوفلا،ذادروذكاءومهارةوعيعنارفه-حالذيالساكتالملاحظهو..تقتلهوانتشاهـ!ناككاضا-

ف!بفقدوناجم!3عنو!يبعدهوولا،الامهمتعثيهبحيتصرالبتةمنبربئشب..اشنقوه-

حسيع!ب!دلذي1الكورسيبقىاخرىواحيا.،،والبراءةالاملبابتعاده..اثسنقوء-

زدقةاوغروبامامبسرءقىوحدت"ينسىالمذيالانسانالىلأساة1-..(شنقوه-

..سكرانرورق.نحبطاو،محيطوهدا،(جديدسلاماير.نحهسوفالديال*.ط"يرهوالحلمهذا

برحبومجئونركظلثماهـدولكنه،رصةالمروحدتنايعانيشاهدلعلهو!ئا،اقترفهالجريرمةلحهاباليس،الغنانعاناهالذي(لنفسىا&ظالط

...؟لانسانعاىكفعلتحدثولمال!انوجم!ؤبمامصورةالجررمةكانتاذ،الضابة

محمرالهـينمحهبالقاوورةب!رفلمبانهلحلمهمع،العقابعلىبروافقالفنانانالغرابة:الاطلاق
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11--أحور!س!!د--.ءلا
!--ط!يرهمى!صطصسلمجرللىلهىصصلب!-اا0++كا

امخاللث!بغ-.-مصص!-

ه!و!!ه!لا55!ه5555555!!ههي
7علىا،اخرغولبزيارةينصحهثممنهاسؤالعلىيجيبهالاسئلةالشابفتلتقطهابالعظامويلقيابنهلحميلتهمالاباخذ)1(:الاولىالحكاية

البافي.علىليدلهمنهمقاماالفاةدفنتطعاعهمنألابازتهىت!ما.اروتهاصرةفبموتضعها(بنته

إمسلكثيرةمازقمواجها،متعددةمغامراتفيالثابويمضي.البابقربالناميةالشجرةتحتخيها1عظام

اسئلته.على(لاجوبةمعرفةالىنهايتهافياندونفاكلهللابوقدمتهوطبخهالابنذبحتقدالابامر(ةكانت

،فيرد(لاجوبةالىتوصلقدكانان،يعودعندما،الملكابنةوتسالهعنديغرداخضرعصفورالىالابنوتحول.ولدهلحمياكلانهيعلم

علىرضرنه1غير،بلاجابةلاتبحولكنماتريدلكلهفتقول.بالايجاب،اكلني(بوي،ذبحتنيابيذوجة:لهماحدثسارداصباحكلفجر

الذياررؤالعلىالاجابةانلهمويقولالدولهوالعظماءرجالكباردعوة.الشجرةتحتووضعتهاعظاميجمعت؟ختي

عبدهاتضاجعالملكابنةانهي،صفادبلاالتيالبيضةماهي:يقولويلقيالحطبمنكبيرةكومةبتجميعبمرماحدثالابيدركعندما

التيالبيضةهوالطفلوهذا.منهطفلااحشائهافيونحملسرا.فيهابزوجته

.صفاربلااشتطاعومناسئلةثلاثةستطرحانهاالملكابنةاعلنت:الثانيةالحكاية

الحطب،منكميةقادركليقدمبانللرعيةامراالملكيصدرذا&عندعجزوءنعرشهعلىالعجوزاكلكويليفسيتزوجهاعليهاالاجابة

فيها.بابنتهوبلقيالنارفيهاالملكيشعل،هائلةكومةمنهفتتجمع.رأسهفسيقطع

***ولكنهسمعليهاالاجابةوحاولواالاسئلةالىواستمعواكيروناتى

ة-يرئيسييناتجاهبنتمثلانلانهماالحكايبنهاتيناخترت:التعليقاستمعشاباتىثم0القصرشرفةعلىوعلقت،ر؟وسهمفجزتعجزو(

اما.الاثارةشديدموقفمواجهةفيالاردليبالريفالمتداولةالحكايات.عليهايجيبلاناستعدادعلى(لهوقال؟لالسئلةالى

علىوهوتمامامختلفةاتجاهاتعنيعبرفهوالبدوبينالشائعالادبانالحكيمعليهفاشار،واستشارهحكيمرجلالىالشابذهب

.*نبحثنامجالليستمتخلفةحضاريةمرحلةيمعلحالكلواديا،جتازان-يصلهاحتى-علميهولكن،ويسألهاالغولةالىيذ!ب

الموقف؟هذاطبيعةهيفما(حداانالحكىملهوقال.الضخمةوالافاعيالمفترسةبالحيواناتمليئا

دققالوولكننا،الابزوجةهيالاولىالحكايرةفيالظاهريالخطرفريسةويقعالرعبسيشلهاذالعينينمفتحوهوالواديهذايجتزثم

امرأةانلرأيناالمثابهةالاخرىالحكلاياتوفيالحكايةهذهفيالنظر.حصانهوعينيعينيهيعصبانفعايهولذا،المغترسةالحيو(ناتلتلث

كى7.نقمتهالابنعليهيسقطالذيللموضوعتحويرمجردهيالابمستلقيةالغولةسيجدسفحهعاىالواديهذايقعالذيالجثلقمةعلى

:اسبابلعدةوذلكالابضدموجههناالاحننجاجالطفليناحديبعدانفعليه.يرضعمانطفليهاويجدخلفهاثدييهارامية

محنزواجهبسببنفس!الابضد،اصلا،هناالاحتجاجان:(ولاويخوض.يريدعماويسألهاالسلامعليهايلقيثمثديهامنويرضع

.الامغيراخرىامرأةترسلوألاسود،عليهتهجمالافاعي:حولهوالهول،الو؟ديالثساب

ووسوةالجديدزوبخهالىوانصرافهلابنائه*باهمالان:ثانجالعصابة1ينئىانتدسكلوهعجيبةو(صوات،طربقهوتعترضالمخيفئرئيرها

ابب".الىلحمهوتقديمالابنذبحمنمكنهاالذيعلى.الواديمنيخلصحتىسيرهيواصلولكنهعينيهتغطيالتي

الابن.لحماكلالذيهوالاب:ثالثايلقيثمثديها،نويرضعطفليهااحدفيزيحالغولةيجدالجبلقمة

هـلطالاولا!جزءفيالاببهاعرضاقيالطريقةانكما:رابعاقبللحمكلاكلتدرتنمنرضعتانكلولا:الفولةفترد.السلام

يكادولاابنالهبوجوديحسىلايكادوهولنايبدواذدلالةذاتالحكاية؟بتريدايش.عظامك

غرببةامرأةيضاجعهناانه.اجتماعياعليهالمتعارفبالمعيىابايكونزوجهاولكنعليهاالاجابةلاتستطيعانهافتقول،الاسئلةعليهافيلقي

سعادتهما.طريقفي.عقباتمجردفهمالابناءواما،وحنانهثقتهويمنحهاعليها.وتنمحهالاجابةاستطاعربمااورالمحالجبلقمكأيسكنالذيالغول

لانهازوجتهيحرقالذيالابنفسهويكون1نالمعقولغيرفمن.الاسئلةعلي"يلقيانقبلبهيترفقانالغولة

ولكنهفقطالابامرأةلايحرقىمن(لحكاية1لاخيرالجزءان.ابنهقتلتوشعره،شخيرءعلاقد،نائماف!بجدءالغولبيتالىالشابوينطلق

ذلكفيمشتركاوبتلهمهمبابنائهيبطشالذيللابرمزةانتهاءيعلنقدوجسدهوطالتاتسختقدواظفاره،طولاالمترينتجاوزقد

اجتماعي.اب،تقليديةملامحت!جديدابوخلقغريبةامرأةمعشعرهبقصالشابفيقوم.الحتضراتصنوفبهترعىبالاقذارامتلأ

الملكابنةان.تعقيدااكثرفاشألةالثانيةللحكايةبالنسبةاما،النوممنيصحيهثمو(لصابونبرالماءجسدهوغسلاظفارءوتقليم

الاجابة-المستحيلمنانهيبدواسئلةالقاءوهى،غريبةهوايةهناتمارسسلامكلولا:للشابوي!قوليسرنظافةمنعليهماهوالغوليجدوعندما

الملكاباهاان.الشبانمنممكنعدداكبرلقتلمبررالتجدعليهاعليهيلقيوعئدما؟بتريدأيش.عظا"كقبللحمكلاكلتكللأمكسبق

ومنشريرةفتاةانهالهمفيقول،بها"لالتقا،منالشبانمنعيحاول

.النارفيبالقائهايقومالنهايةوفي.عنهايبتعدواانلهمالخير،الصربيةالبلدأتمنكثيرفيترراولالحكلياتأهذهبعضان)1(

نتبينهنهماكلفيللصططةمظهرينشرضا!كايةاننجدوهكذااسهتطجعلاننيالاردنفيالشعبيالادبعلىالحهـديثقصرتولكنني

حياته.منمختلقنينمرحتلينفيالاردنيللريفيتبدوكماالابقسمات.بثقةغنهاتهـكلمان

28



الطفولة.مرحلةالىبالنكوصوالثاني:الاجتماعيبالأبلوقمت2وفي،بألموتالحكمسلطةتملكالتيالملكابنة:الاولاكهر

ألموق!.مواج!ةبهاتمتالتيالطرينشةعلىملاحظتانولنا،الملكهوالاخرالمظهر.عبدهامعجنمسيةعلاقة-خفية-تماوسذاته

اكتمنيانما،الموقفطبيعةلتغييرج!دايةتبنللمانه:الاولىةابنائهمصالحيرعىالذيالاج!نماعيألاب

....بة.وا...ا(*ه!ل!3*!كههلأءل!*بتبرير.أذ،الغولمن:الشابموقففيالمدلولهذانفسنتبيناننستطيع له.بالسمبهل!كي!وم!

المراحلفيالطفلأمانيطابعيحملانوالتكيفالتيريران:الثانيةويحولمحهالغولفيالوحشيةالمظأهرجميعبنئىنفسههويقوم

حياته.منالاولى.ابنائهلمساعدةالمستعد/الاجتماعيالابالى

ت!خالقهالتيوالطروف!اووقفهذا.نحليلفينسترسلانوقبلوحشمجردكانالاقذارفيغارقوجسدهنائموهوالغولان.

الاردنيالريفيالمجتمعوؤ-حطالشعبيالمفناننفسىفي،(لشمابلال!"مألحالتلكعلىوهوصحالواذ،هجوعحالهفي

للحكايتىمئة.دلالاتتحملدعبرايتبمناسطورتينهنااوردأناود:قولهبدليلوذلك

البحث.هذابدايةفي(وردناهماالملين.عظامكقبللحمكلاكلتكلامكسبقسلامكلولا

رلفزعكرمزازنمنهىالوحشيةالمظاهرهذهزوالمعولكنه

مدىإخت!ر(ن،اسعرائيلربنيالقبلي؟لاله،يهـوهارادانحدثيواب"لهابنارساعدءئ!صتطيعماي!بذلابالىوتحولوالافر(س

اسفوتحبهالذيوح!يدكابنكخذ"لهفقال،له؟براهيماخلاس:لهيقولاد،صعبةمشكلة

صاحاابراهيمفبكر".ضحيةليوقدمه،المرياارضالىواذهب؟بتريدايثمى

حطبا،وشققابنهواسحق!هغلم،نهمناثنينواخذحمارهعلىوشدقابلانبعدالشاببهاقامالتيالمرحلةالتفسيرهذايؤكدومما

.ارتضحهةمكان؟لىابنهمعوتوجهيرنالرا(نالغلامينابراهيموامر4بالنستشمكلالتيالطفولهمرحلةالىنكوصاتمثلانها.الحكيم

فقالى.بنيياهانذافقال.ابيياوقالاباهابراهىك!اسحقلمم3و"منجزء-وظيفيةناحيةمن-بانهيشعرحيثامانمنطقةرلطفل

اللهابرا!مفقال؟للحرقةالخروفاينولكنوالحطبالنارهوذا:اسبابلعدةوذلك،امه

".معاكلاهمافذ!با.ابنيياللمحرقةالخروفلهيرى)إحمللاالاردنيالفولكلورفيوالثدي.الغولةثديمنالرضادة:اولا

ووضعهاسحقابنهوربطالحطبابراهيمرتبالمقاناتياعندمايرضيفهاالتيللنهـدالجنسميةأنالدلالة.الامومةدلالةسوىدلالةمن

يدكتمدلاقائلاناداهملاكاولكن.السكينتناولثمالحطبفوقهذهعكس(نبلالشعبيالادبفيموجودةغيربالكلاسيكيالاد

ونظؤ.لطاعتهواستعدادكيهوهمنخوفكتأكدقدلانهالةلام(لىحاولاذاانهالريففيالمعرو!فمن.الشائعهوالدلالمة

وقدموذبحهاليهفقامالغابةفيكبسافرأىوراءهابراهيماير51مذكرةامامهنهدلهاتعريةالىتل!فانهاالمراةيغتصباناحد

ضحية..عندهالجنسيالدافعلتطفيءبامه

يكتشفالعبرافيةالاساطبرمنوغيرهاالاسطورةهذهيتأملمنانالىللعودةمكهملةدلالةهوالرعبوادياجتيازان:ثانيا

الذيالحوارهذا،الطبيعةمعالانسانلحوارتجسيدهويرهوءان.الطفولةمرحلة

باستطاعةيكنلمالتيالطبيعةقوىامامذليلاءالزوماالالسانمنهيخرجموقفمنللهرباليهلجفعلردكونهابجانبالعودةهذهاناذن

عليها.والسيطرةترويضهاانذاكالانسانتجريمايهرااد،مفزعةبذكرياتذهنهفيترتبطفهيللتوترمثير

ازالةيستلزمكانخضوعهانالا.الخضوعالاامامهيكنلمفلذاالذينالاطفالمنمشهدعلىالريففيالابوينبينالجنسيةالعدلاقة

(لشائعالاسلوببهذاهناازيللقد.الهزيمةتئيرهالذياتوترعنالتعبيريكبحذاتهالوقتوفي،واحدفراشميمعهمامون1في

مستمحيلمخرجكلانويبدوا،وقفيتأزمعندمااذالاطفالحكاياتفيوتخلق،القسوةبمنتهىوالمصبيةالاطفالعندالجنسيةالغريزة

الموقف.تأرموي!حلالمصادفةبمثلاخرشيءاياوالبطليظهرخلالالعينينؤمصب.الرعبمنهامةحولهاالاجتماعيةالمنقاليد

اولادءالطبيعيةالمكوارثقتلتادمماثلاموقفايواجهايوبانان.ال!نجربةمنالجانبهذالالغاءمحاولههوالوادياجتيار

والجروحبالدماملجسدهوملاتبمهيقتاتشيءعلىتبقولموزوجتهللمتعةالمثيرةجوانبهاعنالتجربةمنالمؤلمةالجوانببعضفصل

بالعاصفةيسحقنيالذيذاك"قائلاد،وهعلىاحتجاجهينطلقفذااذاالتياثخصيفهووولىهـىد*89ميكانزماتاحدهووالارتياح

...ءرائريشبعنيولكننف!ييدحعنيآخذلاسبببلاجروحيويكثر.الشخصيةانقسامالىتؤديقانهاميهابولغما

عين.ترنيولمالروحاسالمتقدكنت.الرحممناخرجصنيفلماذا،وهيالابغيابدي،الغولة،الاممعوزكأاستصراءجرىلقد:ثالثا

القبر.الىالرحممنفاقاداكنلمكأنيفكنتير!مسىح!ب!الاولىمراحلهفيالطفلعندقديمةرغبة

ادهب(نقبلقلميلافاتبلجعنيكف.اترك.قليلةايامياليست9*.الاسرهمحيطعنالابغياب

ا(وتظلدجىمثلظلرمارض.الموتوظلظلمةارضالىاعودولاء(!القدرةوانعدامالحكايةفيالموقفتعقيدشدةان:رابعا

"..كالدجىواتنراقهاترتيبوبلا.ا!روبيةالفعللردودالسبميلتفتحبواقعيةمو(جهته

يهجر(نامتايبنيونانامريهوهان،الاخرىالعبرانية*سطورة:الاردنيالريففي

ويرايرواجهوانوالاشمياءالعالممع(لوفاقتمتحهالتياةالحب."ابيكمناطب؟بيديماذا))

لحظةان."الربامامصعدقدتنرهالانالعظيمةالمدينةنينوى"املكلالنموذجيالردهوالشابمطلبعلىردالغولهانكما

عندهـاوحواءلادمسثكما(لفزعقلبهفيتبعثعالمهعنالانفصالالذيا"زقىاناذالطريقبردايرةالىيعودانهناالنتابعاىان

.ممفردةكذواتالعالموواجهاالغفلةمنخرجا.سيلتهمهالذيالابلمواجهةجد،بمنعودتهيتطلمبامهاليهتدفعه

يمافا"الىفنزل(لربوجهمنترشيشالىليهربيونانفقام"-الغولاظافووتدتغسلعملية-العمليةبهذهيقومف،وولهذا

ترشببش.الى(لسمفينةوسارتهنالكالىذاهبةسفينةاجرةودفععندماذهنهفيهـ(نالذيالابرمزعلىبهاليقضي

السفينة.تحطمكادتهائلةعاصفةواحدثيهوهغضبداستشاط.طفلاكان

اهـسىيرونانل!،الههالىمنهـ!كل،/ضلونالبحارةاخذوبينما(حتجاجهيالموقفطبيعةبانتقدممانلخسانهنانستطيع

ونامالسفينةجوفالىنزل"اذا.نكوصيسور،بذلكيهددهاوابنهالابفيهيأكلال!بمعينرمزعلىالابنوثورة.

."عميقانومابمصلمحةيوضمالذيالابر؟هاجمأالابهحلهلميحليننلاتنىاالرمزهذاوان

من:وجهـهفيوصرخواسباتهمنانتزعوهالجزءينابحاوةولكن.ألاذى!ن!مو!رفيافي!4

الهالربمنخلألفواناعيرانيانا)رهمدقال؟اتيتيئاومنانتالمرعبالابااستبدالىالاول:باسلوبينالموقفمواجهةت!تولقد
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-اج!مأعيةامطبيعيةاكانتسواء-الخارجيةألظاهرةأن."والبحرالبرصنعانذيالشماء

مج!وع!"تمثلوانم!.محايدةموضوعيةظاهرةلهبالنسبةتكونلايوناناندفعالغرباءوغضبيهوهغضبفيمتمثلمعادعالموامام

ندوها.-معينمجتمعفييعيشكانسان-احاسي!مهايامثلاثةالحوتجوففييونانفكان))عطهمحوتجو!الى

4--العلم!تفسيرهالهاطبيعيةظاهرةيكونلالهبالنسبةفالمطروهواجنينالمرحلةالنكوص(لىبذلكرامزا"لي!الوئلاث

وتوؤرجمدموسمفيرجا؟ه!يهايضمعلوانما،بهاانفعالهعنالمستقل.امهرحمفي

منوخوفه،الجفاف!شهـورمدةتكفيهإلابارفيالمياهمنكبيرةكمية

اخرىوبكلمة.مزروعاتهواغراقيبتههدمفيالامطارتتسببن1

يتاراذفعالهىنولمابهاازفعالههيلهبالنسبةالخارجةارظاهرة؟يرمثلهرمزايضداوالابضدالثورةهذهسببهوفما.

قها.كامنالانفعالانيقالدفهوالطاهرةبلكامسةذاتالمجالهذ؟في(فرويد)بهاقامالتيالابحاتان

اكننتسفوالهستيريابالعصابالمصابينللمرضتحليلهمخلال.بالغة

بجانبايضابداخا4الانفعالاتبتلكيحسالانسانهذاان(لاشمالاماوالابيرمثلرمزايخلتىاولاسترجاععنيفةرغبةهولاءعند

ن(يسطيعانهيعضقدلهذافهو.تثيرهاالمتيالظاهرةفيوجودهاالنتصخصيةوخضور3أعتمادموضعيصبححتىعليهالطئيرمحاولة

تلك.نثيرهاالتيالانفعالاتعلىسيطرتهخلالمنالظاهرةدييؤثر.المرضية

الشائعة.والمعاداتالطقوسشكلتأخذالتيالسيطرة!دفصالوقائعلهذهؤرويدبتفسميرنأخذانجداالصعبمنإ

ءلمىارورةبنهتعريفهيمهن(لذيبالسحرا!مانهنتثهناومن.لهتؤدياانيمكنوماوالكثراوديبعقدتيفيكلهالانسانيالشاط

.الارادةخلالمنالخارجيةالطروفاونيقةلهذءافثافههيلمحرويداضافهاالتيالهامةالفكرةانالا

موجودالد(فعنفساننجدالعلميبالتفكيرالسحرقارنادا1وتأخذوالتي؟لحريةمنالتنصلفيالشاملةالنشريةالرغبةوهي

الانسانبةالارادةسيطرةوهيعلمياتفكيرايفكرالذيالانسانعند..العصابيينعنهـدخاصةحدةذامظهرا

على"المسيطرالحركةقوانينمعرفةمنيتمدلكولكنابطرلظروفع!،الاوروبيللانسانبالنسبةالحقيقةهذهاكتشفقدفرويدان

فا!قاط،!ظروفهالردفيالانسانلعلاقةاخرىنتادجوهناكنفسنلمساننستطيع؟نناالا،المختلفةظروفهلهانسانوهو

اعفقادهانك!ا!منهاجزءبانه4احسالىالىتؤديظروفهعلىاررو!ا!ته-.الاردنفيالركطللانسانبالنسبةالطاهرة

كامنة؟نهاات!لةالانفعلاتخلالمنعليهاا!طرة!طعلانه؟ارظاهرةلهذهالموضوعيةالاسبابهيفما

...طابعلهاظروفضمنيعيشالانسانهذاانهيالاولىالحقيقةان

هنه.جزءبازهااحساسهالىيؤديديهابر!رايمافا!حولذا.فيهايضيولافيهتتحكمفريتحكمي

ا!و!اليحدثهانيمكنال!يثيرهولخررلظعنحيلكاخرر!رىوفماوالانسوامبنعلافةءنتعيبر؟ظرو!،(ماممسؤولايكونانيستطيعلابانهوالاحساس

.الطروفبتلك

م!ععئخوف!دقبمامنفيلطقولقل!يايشرنسارلفزعىغلالمطعععةمعمىمواحفنهالكلمني!بعلاالطبيحةضدكفاحهدامماانههيالثانيةالحاليقة

.."...!ذلكداموما،لهابخضوعهولكنامامهاومسؤوليتهبحريتهاحساسه

الطبية.ومنالاخرينومنسشلمنالبقاءفيتشنمراناستطاعتقدالناسمنمجموعةمعيته

عمدهموجودفيرالاشياءهذهمنالخوفانبالطبعيعنيلاوهذاوالمجتمعالمطبيعةمععلاقاتهتأخذدلذا،الطبيعةمعمعين"توا!ق

ممارسةخلالمنيضلاشىهناالخوفانالا،العادية4حالضفييمضلالذيالاجتماعي.نراثهتشكلالطقوسهذهان.الطقوسصورة

الجماعةبهاتحسىلاانفعالاتالىالذانجةالاحاسيرتحولالتيالطقوس؟الطقوسهذهطبيعةهيفما.تثومه

صةالخاالذ؟تيةالاهد(فوتنقل،الطقوسبواسطةمنهاوتتخلصككل.الطبيعةمعالانسانلعلاقةتنطيم،اولا،انها

للجماعة.اهدافالىبالفردء!قتهعلىالداخليالانسانثراءلالقاءانعكاس،ثانيا،وهي

اطلقهاال!تيالمهزعةالاحتجاجاتسببهوبالانفصالالشعوران.بهالمحيطةبالطروف

زواجحفلةكلفيالاردننالرفيفيعنهايعبرانهكماويونانايوبتل!فىمنجزءبانهالانساناحساسعنتعبيرثالثا-،،وهي

اغازش-.نتحولالزوجبيتالىببتهاالعروسةتغادرفعندما..ئم؟،لكنفسردكيف.الظروف

المميزةالالحانوبنفسائتفجعنفسفيهابكائياتالىالمرحةالعرس

نولعط!ةلعرسولمىهياشابنااخنطمدلنهامعهافشقوليلبابدلمحموت!كم!لامهينودعنحن!7---.

ينعبمحهل"الغزحسثرتيهذااحباماالفردغقويومرةيمقيتصملحولاعصا)بةمرنجراكطيرا!!ياى

حسرةاي.ويلاقيكمليرتغعصخراقلبيكانلووددت"فرقاكمامرما

بالغررة،كمونيثمثمنيو!خنوا،الاهلجفانيعندماقلبيتمزقسارتربوللجاتكجزكرفيعارذأ

هـل.بالمرأسحادسلكغرزيشبهانة،الفراقعذاب(شدما

البترونصرجتدقد؟جذورهاقتلمناذ((السويد)نباتيعينساليغلهنرينالجلاد؟

اودعانقبلالبيتمنخرجت،اخواتياودعانقبلاماه؟

"...صديقاتج!الحريسوسهيلعايدةترجمة

اهانيالكركبهاقامالتيالداميةالتورةانهنابالذكرالجديرمنولعله

؟لطرفيصرونالفحما؟منكبيرعددالىادتوالتيالتركيالحكمضدر؟ت،دا

رشى!نمنضيجبقهماوللارراقوزهبهمالا.نراكتعسفسببهايركنلم.ع

الحكومشهانو!و"النظام)ءبسببكانتوانماالمواطنينحرياتالا

الاها!فنىالىادىمماالاجباريالتجنيدقانوناصدرتالتركميةس
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..السعاذجةوثرثرتهالطفل!رمطابعنفسلها.غريبةبلادفييعيئمواوانبلدتهمسيغادرونانهممعناهذلكلان

ذإ،وحد؟المشناعرهذهيمتلكالفنانانيعنيلابالطيعهذاانالانتقاميالفعلردمنالرغمعلىالاتراكبالجنودالقلاعم!اولذا

أستطاعالذىهوالفنانولكنالمجتمعافرادجميعفبمموجودانها،.الاترهـكجانبمن

عنها.التعيع!

بالفنببالاحشالىمئقلوهوالحياةفييمضيالاردني(لريفيانصورةيبرزإلاردنفيالشعييالادببانتقممماتلخيصنستطيع

نجشكلالمجتمعهذافيوالتكفبرالتطهرطقوسبانتشارذلكعنمعبراالاردنيالريفيوبان،الاجتماعيبا،بوتشتندليتتحطمللابتنوإرة

تقديم،المثروةالعينمنللوقايةالاحجبةاستعمالىذلكمثال.ملحوظت!اجزءاواصبحالخارجيةظروفهعلىالداخليئراءهالقىقد

المرتب!النجاسهمفهوم،؟لنذور،الموتىارواحلاسترضاءالضحاياض!لى-الثورةانوهواخرامراهنارانكما.حريتهفقدولمذا

،-التصدقيالطفلعين(لنررقا?لىالخرزةتعليق،الغريزيةبالاحاسيسوالغول4الحاكمكال!ملطةاجتماعيةرموزعدةعلىتنسحبلملابالشريرالرمز

التيالمزأةتبخوى،المرضىمنالشريرةالارواحاخراج،الفقراءعلىءبوجودهايؤمنالتيالارواحوجميع

الظقوس.-تلكمنلهحصرلاوعديدوالعريسوالمريضحديثاولدت؟ذلكسببهوفما

عن-الانفصالومنالحريةمنالخوفهو*حساسهف(جترانابويمجتمعهوالثورةهذهداخلهفيتتمالذيالمجتمعان

-المجتفعنقمةيثرعملايفارتكاب.منهجزءايكوناصبحالذيعالمهيستمدهناوالاب.ابنالهعلىمطلقةتكونفيهتكادالابوسيطرة

التطهر.طقوس.منعديدممارسةالىيدغهوالقوة،لملعائلةالرزقالعائلةتمنحالتيالاقتصاديةالقوةمنسلطته

نفسه؟فيالفزعهذانشأاينفمنالطقوسو!نوتحميهاالخطرعنهاتصدالتي؟لمحاربلة

والتي،الابفيمتمثلةمجتممهقيمضدالطفلثورةذكرىانها.الاجتماعيةوالتقاليد

.الطقوسممارسةخلالمنيكبتهاولكنهانفسهفيتمتملزالتماعنالتعبيرفيرغبتهمنتصد.كقوةبالابيواجهولادتهمنذوالمطفل

ويتبعهبهيحسمانفممىهيمنهللتخلصالمتبعةوالسبلالقلقوهذانفذتوقدالسلطةهذهيمارسالابان.وحريتهالحيوية*؟قته

للانسانبالنسبةانهاهوالفارقولكن،الهسننيريااوبالمصابالمريضبالمجتمعالمتصلالاحتكاكخلالالاجتماعيةوالطقوسالقيمج!بعاليه

ناءشفيلاهذاانالا،بهممتردااجتماعياشكلااصبحتالريفيمجتمعاالتبمتواجهالظروفؤقسوةالاجتماعيةالسلطةيمثلهناف!و

المختزنةالطاقاتتلكوانالحيويةطافاتهاتكبتالريفية؟لشخصية.بدائيشبه

نهائيا+.عليهتقضيإنالطقوستستطيعلالتمردمشمراارهاصاتكون:له!ا!ةامرانيغالرجوله"رحلةنحوالطفلنمووعند

ب!الاردنيالشعبيالادبانكيفنلاحظانهناالطريفومنحمىالابما!ةوالموا!فالغيمتمثلقدالنموذلكخلالانه:الاول

يلا.شرير(خررمزضدثورةبأنهابضصويرهاالابصدالطفلثورةعنالقاءالعمليةهذهخلالو؟نم،شخصي!نهمنجزءاتكوناصبحت

هلسائكالب.(لخارجيةال!وفءلىحريته

مقدها.+التيالمحريةتلكمددولنحددانهناعليناان

لمالتيالاجتماعيةالحريةوليستغرائزهعنالتعبيرحريةانها

ئئسسدسفيالصراعان،ايضا،يعنيهذاان.يفقدها-تىيومايشملكها

المنطلقةالانسانغر؟ائزبينمراعاكانالابمعالطفلحياةمنادحلة

الإدا!ديرمثشوراتمنالاجتماعي!لتراثوتمثلهالطفلنموومع.الاقتصاديالانسانوبين

ظروفه،معالانسانتلا؟ميمثلالذيألاقتصاديالالسان7ي!نتصر

اجتماعية.عاداتتصبححضىوتوجيههاالغرائزتلا؟مأي

..عء-تضعفالرجولةمرحذشةنحوالطفلنمومعانهالثانيالامر

الملالكةلارك-للموجهمراره،اقتصادياعائلتهاكفاءعنوعجزهالسنفيتجقدمهبسنبالاب-لمطة

طوقانزذوىوخرتها.ابابرورههواصبحانبعدمكانهليحلالابنفيتقدم

على.السعبيالادباصرارسببهـوفمايتمالتلا؟مهذادامماولكن

؟*بضدالابنثورةكشف
طوقان!دؤىالايامع5وحد-يوالعملية،الشعبابناءمنفنانيننتاجهوالشعبيالادبان

الجيوسىسلمىالحالمالنعمنالعودةاف4،دحريتهاقلاكهخلالمنتننم.الفناىداخلفيالسيكودوجية
نصفعمليةالانسيابفيوتأخذلحياتهالاليةالمضروراتمننفسهينتز3

معلوفشفيتىمهرحانعيناكعليهاالسيطرةيشنطيعاندونعليهالصورفيهاتنثالقدقة،و(عية

،محثرة،ظروفهعنالفنانميهاينفصل،مؤلمةلحطاتانها.كاملة

العي!سىسليمالناعربيةقحائداشكالىخلالمنيبرراللاوعيتياراصبحوقد
.الاجتماعيالتعبير

.ا!صبورعب!صلاحدلا!ودىفيالنالس-والروعشةالبساطةشديدةبصور(حي!انايعمرالنئمعبيالفنانان

".فعادتابناءهاالغولاكلالتيالعنزةكحكايةططيادرادمستوىعن

حجازيالمعطىعبداحمد!رلا!رلنه-:قائلةالمنابتطرقواخنتالبيتالى

..."حليبدو-داتيفي،وانزحارباببنافتح،بلنزحيا،قلنزحيا))

ذسداو.".عشيبقريرضاتيؤكإع

القري!ةبحدادتستعينابناءهااكلقدالغولانتكتشفوعندما

4123ب0ص-بروت؟رطينمنقروناللغوليرصنعبتما،المحديدمنقرونالهافيصنع

بطنه.مناحيماءاطفالهاوتستخرجباضهوتشقالغولفت!ارز

سالحاءاتكثرةبلاخص-هناالمنزةترددها؟لتبمالكلماتان
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-هع!ممهأ"3*كل!ك!كلايثثي3*كلىكلي*كلي*،*****هثعثثثثثهـكلثثهي***كلغ****3لأبثثي

!ة
*ه

،؟+مم!في!وير!غللغ،؟ممئن
؟""؟"*

؟ألله!لاإ.رحللوطأةتحف،الاوراقكلسقورفلقدحشنماتقطرأأفي ؟.-جم!لويم!

بمح..هذيالخمسةأصالعهااحميني،اليكأثوا!ياشدينى
-.....

لهمس"تأقي،المحها/انحلميلحظة،اللحظةحددتء:!لياجفانيرهقمدىفالدرب

"؟سنراكومتى":لي..نرنللا ..أهايهبللد!مح.ع!وى

،./الحيياهذا..إصنوبرقيياجدع..إالخمسمةيا..،

؟-.إ.فيؤاديذمضا،تالخالق

51*.....-...-ئي....الحملانسقس!قةلا..خطرأت"ول"،

؟فرا!.اعوامحمسةمر!ولداليومعد!اليثلسهدء
للحمسلان4

*ءل..
..زللتما،خضرعيونامأترىرلعيها!نءلا

؟وهل.الكرمبقلبشولقالاحاصدة،الفلاحةأالعنتأالوديانقاعاتجمما

،نورحبائلتمدالشعر-خصلاتلازالت....دلاببسيلالليلادر!

لازالتوهل؟خفافيشرسودتعمي،تهر..-حط دلاكامعرالبيتدادر!..هـأت.ممة

رغملىتحملهلتفاح،لالعقلتصئهاالاثوا!هـهـةتتس!ا!لاحزان،حنانقطراتوتلقف

.......ءفستا.هـحافة ..صارخأخ،)بيصلانممهـ

؟التفاحهذللمن؟تراكأينذاهة":تسألأمايدعو..للدر!رملويا،لستة4
!قابم!

:..وهلقلبيفانارفقا،ر

-..س001-،ص....لا.ف-د،أعطافمكفيمزروعنداءألحاحولىطارقدلع
سس:.الجدلىيال!رصأمدامحطد"رالت!!طاهـ،تهلذ.

العريطهر.ر.

*... ..لازالت،وهل؟بالشوكاو،انابننو!

؟لمثلجيةندفليلةفيالطفلةنومتاماباسميتترنم،حمفراءؤوأهااالضسارعاعمدةفغرت..مرتولقد

ر..للصباركرمللىالفجرفيتحملهامتأوفرأقتحس

فى3عادت،.سلتهاملأت،شوكملقط،قش!سلةفراقتحصس،الدورفرندات،الاسعلاك،الاعمدةحتى

تيه،ترنحالدربع- فراق..الاؤوأهالافتفغر

..شاب؟لقيتشارعفيعمداناتجمعالصمتسنينالخمسياليت

حبه؟يلقاهامنفتعطيالقلهـبطيبةزالتماهل..محمومةأفواهاتفغر

.،.خمسحباتتعطينيكانتهانا.إ."فرأق"وتحس

إ..حبهأقبلأكلم*

..تعطينيكانتخمسىحباتتتهاوى،احميني،اليكأثوابياشديني،أقوىلن

،وءيونى!حزناتقطرأنا"أثوابى،فراقمأعولالخمسةللأعرأقي
..مرتملغوللخمسهحنطهـتأنيآشعرهـل؟منسدلت؟عنيسألتهل؟لالادقتهل

..رئتيال!قطنويا،اليكأثوابياشديني..نظرت..

أ)احزناسيلتشحسسممياءلاابقىانيلوأرتاحفكمتبكيالبرداية.إ.لا..؟شبماك!ةمن

علىيسمح،(.إ.دعني.إ.لمستنيمما"

يرحع!.ولم،وصد"؟سنراككلشى؟سنرأكهل""..!دعتى..إتنى..و"أ"

مهمس.ملاكحاءليلهلالمدكر،أعرمهالمكيالسلمدرحا!

طا.

!تخاصدلمصماا.كالصهحااو ولوححممالصىرىح..ح.

لحمينىاثوابياشديني.إ.يز!ومانظرتاناحتى"

:..سللليلههذيتصرخمزفتفاثا((.إ.دنحي.إ.دخأ

.إفراقاعوأمحمسةياويلي..مرتف!لقدرزحيءعايهمايجقؤلىألاخكماند-ألصتوبرهجذعالا

العتيلىحكمت(لاردناعمان..أخضر
ء.

**

؟:

*؟
كل!لم*حى***حععمءحعحععب!*-*هعي3****صكلهه!كلهـكيكليمم!***كه****كلي*3**كلهي-****مهي3ك!كل!ك!!ي*-**"**مم!**؟
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!لا2،**********!*مسثهه!كلهـسيسيصعسهسع!لكلكهيص*،،*ب

!لأ!ص؟ح!يرك!را*!*

*-.ص

3*

**

:ء5-**
:-!ط--

-.- !-ت :*
س!:الحهـه!لر!قهصيمصهي!ه-ح؟

:005-خ---
برء**ءيربر*ء**برء*بر*سعم!ععع!?ع!حعم*بربر*؟

.الحياةتفارقناحينمانتركهاثموقيمومثلباع!نيارات3لمنت!د،المجرالوقتهذامثلفيرمزييحضرانندىتتوقعلم

تسفهها.اند،ع..أبيبأراتقولاراك-التارانقطاعسرعلىلتقفالوقتمنمتسعلديهامازالانهتعتقهـد

بالشع!ودللافراطنتيجةهوانما،الادكارتلكبمثلالاعتقادان-.ترددلمالبابوراءصوتهسمعتعندماولكنها.المنزلفيالكهربائي

؟لا،لهالاحدبأحداثالمرءحياةيشغلانهرغمالزمنهذاان،بالملك.للمخولىدعوتهفي

هذافيالمرء.النفسيعلىالشديدبالضجريأتيثانيةجهةمنانههيافصرفتبينماالاستقبالحجرةظلمةفياقدامهوقعوانبعث

لهيسنبمايريدنوالعناتوقفمجرد؟ن،مايريدكلينالالعصرتبديذلكا.ئناءوكانت...شمعةشها-خمرجالزاويركأفيدولابالى

(لنفىارضاءخميةعلينايمليا!لبان!ىانؤمنان!جب.المافعرفتالاريكةصريرسمعتواخيرا،علمهادونالتيارلانقطاععذرها

فما..خفيوباءبصورةتتعاظمالتعاسةفانوالابحدودالايماندوناثناءوالم!ايتخذهالذكماالمكانفيتماما..مكانالنفسه(تخذانه

منه،انفراننيثقيولكن،-والدكاحباننيتظنينانت؟..قولكهو.راء4

تقيدصفةكلان،خانقبضيقاشعرتجعلنيكأبصفننهلان،اكرههبلفي،وجومهسرعنندىوسألته،شفةيخترمزينجىلم

عليكاطرحاناريد؟..رافيهوفما..وحشيةهيانماشخمركلعلى/سمعتولكنها،خوفمنمسىواعتراهافم!شت..جواباي!حر

.؟والالكتحبينهل..سوالامنيقربهشاهدتهثم،يديهبينيشتعلالثقابعودصوتءرةحين

نعم.-بعلائمتتسموئنهالهافبدت،وجههقسماتبانتوهنا..غليونه

!..حدفيالى-:الحذرمنوبشيءباقتضابوسألته،والمتغيرالمرض

بعيدحدالى-؟..مريض(نتهل-

..خطيبكبصفتيهذااسألك..علي.نفضلينههل-السحرجم!اثنيرذاالاجنتىصوته..مرةلاولصوتهوسمعت

..يحيرنيالامرهذ(ان-:العميقوالجرس

و؟نما،واحدمصدرهالحبانندىيااعلمي..تنافقينانت-..كلا-

اخصا!علىمسيطرةكانتاجتماعيةانحرافاتبفعلمورهتعددتصحتندىحينوبعد،بينهمايرفصلالظلاموعاد،الثقل!عودوانطق

التفكيراسارمنبالانطلاقلالفكرينانت،متعاقبةازمنةطيلةالناسعلىرمزيبأنتحسوهيالشمعةحاملةادراجهافعادتاستغر(قهامن

(لرخيعي.،التبغرائحةالغرفة.جوفيانتشرتاذكذلكهيوبينما،طبيعتهغير

..سمحاسيكونابياناعتقدفاناحالايةعلى-سؤالاعليهطرحتثم،مذ!ولةقليلامكانها!يفوجمت

..الرحمةبهذهيكنلمفوال!ك..منهلطفهذا-لابيانتقاداتكاتذكر..التبغمنالنوعهذاالىتميلاخذتارار-

.؟وكيف-..بشأنه

،انتوالدكتجهلينماتزالينفأنت.ياندىاسمعي؟.كيفتسألين-الكلامعنقليلاوامسك..تتغيرالامزجةولكن،ذلكاذكرنعم-

علىتقفياناردتمااذاالهغير.ألابوي(لعطفجانب(لاعنهلافعلمين:أردف

.شيءبكليصارحكانيقضيالواجبفان،نحوكشعورهحقيقةلانهساءبحاجةفمانت..حجرتك!الشمعةتشعليانلكخير-

ياندىالحب،علاقةكلشأنوهذا،مصطنعةتبقىبهعلاقتكفانوالا..أمورك

ويشكل،الحبصفاءيقطعفالكنمان،المصارحةمننوع؟ساسهفيالبابوابقتحجرتهافيوثبتهاالشمعةفأشعلت،ندىووافقت

.(لبيضاءصفحتهفيلطخة.رمزجمرتحاثثىلىوراحتمفتوحا

.6ذلكوراءوماذا-:رمزيوسألها

لانك.والدكتعرفيلكيالمعلوماتمنالمزيدالىبحاجةانكاعني-؟سفرنامنوالدكموقفيكونانتتصوريينماذا-

واتخذالقديممجراهعننحوهحبكتحولحقيقتهعلىعرف!4مااذاكنفهكيالبقاءيستجدينيسوفانهاعتقد..والدي-

مكانتهعنخرجاسرارهمنسرعلىماوقفتاذاانك.جديدامجرى..ياندىاليكمحنناجاناكمتعلمينانتولكن-

يأخذونالمناسان.تحترمينهعاديارجلانظركفيواصبح،كأب؟.مشاعريمنالتخلسالىالسبيلكيف..اذن-

عقل،م(عمالالىيعمدوااندون،حق!ا!لقكونهااساسعلىبالاحداثيأخذانالالههملاالذيالاببذلكملخوذةمالزالينوكانكاداك-

مخيربةلعملي!فابلةحقائقالناساكثرلظنها(لتيو(لحادثات،قيها..تهمثيلهبروعةالناسىا!باب

غامضة.الحهائقتب!العمليةه!هوبدون،والتركيبالتحليل!ط.افلح"عولكئني..نسيانهحاول!لقد!

حياتهـميعتربم!التناقضانالامطمئينبهايئخثونالظساىورغمومبادئنا،ووجودنالاف!ارفاقيمةلاافهف!لمضالا...ندى؟اسمعي-

.والشقاءوالنزاعالبؤسي!و!دالتمناقضهداومن.دائمابالنسمبةنحننكونفمن،والشرير(لمستقيميطويسوفالزمنلان

:ذهولفيندىقالتثم.صمتقنرةبينهماوسادنتمسكحينمامجانيناننا..إ..سنةمليونبةدسيعيشونلقوم
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وهو..شيءكليكونانيريدهذاعصرنافيوالمرء.اطوار.عنإ!ابيطاعةعنتخرجنيانتريدانكيبدو-

يكونانويريدواصحابهاهلهمعهناانيكونيريدواصروقتفي.جديداساسعلىلهطاعتكتبنياناريدولكن.ذلكلااريدانا-

فيالجبالاعانيمعهايطوفاخررجلنوجةمعاوعشيقتهمعهناكاسطورةالطاعةواجبان..والتربيةالتوجيهبفعلوال!كتطيعينانت

..العالممناطقاجملتجهلينمثلافأنت.القديمالانسانعنالاجيالتوارثتهمفهومانه

وشر!فامقا!ايكوقأن-سيد،ومجرمامستقيمايكونانيريدانهالطاعةمبنىهوما.سةنفسكاثني.وا!كتطيعينلماذاالانحتى

..ء..امربنتنفيذنفسكتشغلينانكذلكومعنى.ممناهاتحهلنانكتحدلن
متعبدايركونانيريد،المدينةلسزطةورديساسارمايمكونانيد.ص....

لمجميعنفسهيرشحلانواسعةصلاحيةاعطتهالحريةان.ولرملحدااطاعتكانلمكيؤكدخاطرثمةكانواذا.العينينمعصوبةوانتحقوقي

بسببيتحقتىلاذلكانوبما،احلاممجردهد؟كل..اداصب(لابويةالخدمةانفاء!ما..لانفاقهوتسديدلخدمتهوفاءهيا!ا

يتحقق.لاماكللهيحققالتمثيلفان.الماديةالمرءنسخصيةوحدانيةليستالانانجةلانوالسفثجةالديونوفهـاءبمقاييستقاسلا

يؤلفكان..المجتمعفيو*شثرالرجاليطوراناستطاعمثلاوالدكان.تجاريةعلاؤات

يحضهم،الناسنفوسفيجديدةحياةيبعث،والغرائزللعواطفصسراالصخورثقفييوضعالذيباللغماشبهالمكلامهذايبدو-.

يهيمنىنانه.الفنبالمذلككل،طورهمعنو!خرجهم،ثورةءلىفيهوالتشلامهذااناعتقدولكن.متشائمانني!الحقيقة-

سفيتنه.الملاحيوجهكماويوجههباسرهكؤنىلىالطاعةعبودية،ؤاتلةعبوديةمنتتحررياناري!كفأنا.صالحنا

منمأخوذامثلالك؟قرببانياندىليولتسمحي.والاحترام

الغلو؟هذا؟لىتدكلوهكانتاخرىاسنابمنهل-نفسكتناقعىهدىاظنولا،اقولماصحةلتعرفبموالدكحياة

حليةفيانهيشعركان،امديءككل،والمكان..بلى-.؟قاتلوالدك(نتعلمينهل..لفس!كمع

،بالذاتانفب!مهممناعلىش!ث!نحويتسابقونجميعاالناس،سباق.؟..قلأرو-

يستعملويغشوفالصمناعيص!يسالتابوورلداقهمقش!وغس!كذبهمالتغطيةرلفضائلاىفاما،برويةالحادثةو؟فهميندىياأهشي..قاتلاجل-

هالمضتخصهم،توسيعالىالطافحينوجميعوالصيدنيوالطبيبوالمحاميوانتذلكث.المجردةللافكار!طانواماالتلونعن.نعزفي

فيوهم..!ررهيقفونبحديرضونفلا،..1..!..بارئهالىالعابدسعيوالمشهرةالمجدهـلىيسعىوالدككان.طفلة

العديميالمساكينمنوالمئاتالضعفاءمناثلافلحمبيمىمىاييبع!و!همبالبابهموالاخذ؟لمفرجمبنسحرالىسبيللاانرزمنوالدككانلقد

.001001ءا.اانفساارهقوالدكان.الواقعمنقريماالتمثيلاظهارفيالا
اشبهدهـم..مجراهاويعيرونلطبيعةحركهيسلوندهم.هبلمو

.....لا....اعلاقةنجايةيومنلاكانلانه،صمررتأنيببلاايامهوعاشللمحدطلعا
ديايضابهمتدمبوالمادمطتدوردوامهولكن،مهبدو.

دونمسنيبرراقيريدوال!دكان.محترمةنهايةالىاستقامةنتيجةكانالخنقحادثاىعلىمصر؟ظلولقد.العطف3مصدرها

ننظرلاالزمنهذافيفنحن..شيءكلهدمطريقعنولواولئكصورإةعقوبةمنينجهلمدادولكننفسهزماموفقدهالشديدلانفعاله

اتعليل.فقطذاتهابحدالاشياء(لىننظروانما..الاشياءءلملالىمتفيةالقلنيةانباعتبار0.الاقلعلى

للعامةالحياةهذهفيشيءكليصئعونالمنتفعينان،اتجرية-كدو.فطيعنسيءهذا-

وسو!صنعااطفالهـملهمسيصنعونالمستقبلفيوهمالناسمنبالنسبةفطيعشيءهوانما،وعاليممألوفنسيءهذابللا-

نا.الاساطيرلمحيالربيعشىكماالفردليعشىالعلاقاتكلتنقطعوالرح!مةالعطفجانبهووالدكمنيهمكمالان،فقط(ليك

الصسناعةخلقتهكوالدكوشخص.ذلكيتطلبقلتكماالعصرلسا!لربالنسبةاما.نفسكفيالتناقضتلمسوهكذا،والمحبة

هذابل..لا..نظيرالحياةفيلهيكونانلايحب،الحديثةعلىالفائقةومقدرتهفنهزاويةمنوجودءالىينظرونفانهمالناسى

هوالانفرادان..لكذكرتهمالذينالرجال(ولئكمنرجلكلشعور.الغيربعواطفألاحساسي

وجودمنينالراصبحالانالعامالشعورولكن،الخالقصفةبالطبعافعالتكونانبينفشتان.للفردالصحيحالوضعهووهذا

بمساعدة(لمريضيشفياصبحمالطبيب،والابداعالخلقفيمنافس.واحدوقتفي!لوفةعاديةتكونانوبينومرعبةقظيعةالمرء

طاقسةتملكوالتاجر،المكونيةالمسافاتعلىتغلبوالمصناعيالصيدنيالمرءالىمنهاينظرالتيالزوايااختلافهوالتناقضيولد؟لذي(ن

بل00الممثلوكذلك..والمجاعةبالرفاهيتحكمواصبحالاقتصاد.العلاقات

بالفن.سريعايتأثرونالافرادلاناكثرجليةبصورةالظاهرةتدوهنا

....هنر.......،لارر1.حياتهوما،العامةللمنفعةبالنسبةقيمةنعطيهانيجبفردكلان

لعمعرلسوارعلعمابعدلهايزهولقربممم!ي!هنتقل!سريحهلىجمرتمثلساباىلزه!ونظرايمكيكما.قليلاوكثيرفيالمجتمعيعنيلاوهم(لاالخاصة

..طويلاردحااحتكرتهاقد(لبحاركانت8؟موقفييكونانترىوماذا-

قائلة:ندىوقاطقهالى!نانكالانعرفتشكبلافانت.اولأبكهذايتعلقان-

بعدوهل..القيملجميعاحتقاداجنبالهكليخفي،مجرمرجل

ابيمناكمرابيتعرفاوكأنمكلتبروانك؟..هذاما-فاذا.العملهذامناشنعيوجدالمعنويالكسبابتغاءالنفسازهاقي

..وتعاني..(لتفاصيلهذهمناذندعيني...تقولينكماتماما-عليكفما،كقلأللمنهونفورككابنةنحوهعطفثبينالتوفيقاردت

سوالا.عليكاطرحاناريداننيهناد،؟لعامالرأيبجانبوتقفي،الابوةاسارمنتتخلصيانالا

ضوءوىن.كالامواتباهتاوجههفشاهدت،منهندىواقشربت.نفسكءنالشناقضوينعب،جديدباحنرامنحوهتشعرين

وبنا!ة.رهبةو!4يزورالمنومحجرةمنا!مثادخمافتاووة؟ذلكوراءمنيهدفكانعماتفيدنيانتستطيعوهل-

والالمقعرابمنالذلكرشيءفيوجههتقاطيعفيبصرهاتمليندىوراحتللتخم!ينفريسةاحيانااقعقلىانيولو،دلكاستطيعقد-

سألها.بهاالمبماشعرقدومزيانو!رو.لبهعليهيمملكندىياالت!مثيلان0الخاطيء

00؟..بوجهيتحدقينلالكما-عبار-وهي،التمثيلفكرةطن،"لثانيالشيءاما.اولاهذا.

فيتكفيانما،التحسينابتغاءالاشخاصوتقليدالعواطفنقلعن

انت؟امريض..الهاتقاسيانكانييخال!3المرتضرجويجعلهاويمجدهاويرسموبهاالمنفممىيسحروحياثناياها

5س



وإنلفيق.كذبهذا-ندىياالانفأنت..الموضوعهذاعن(لنظرلنصرف!..قليلا-

!حب..يحبكوالدلثان..نهـدىيماالياصغي..مغرورةانت-عا--ى،ابيدمع،الانمنذ*قتكزأخذيانعليك..تجربةامام

..يريدكوهو..المثيرجسدكفيكرجلابوة.فقبلينلامثقفةكغتاةقأنت.والتركيبالتحليلنظريةضوء

حركةفييديهطوقمنتخلمستثمندىوجهالىفجأةالدموتصاعد..يجتمعانلاوالقسوةالعطفانكفنانصداقتهتقباينولكن،مجرم

تقولالبابنحووذهبت..شديدة...للفنمخلصكرجلاليهلتنظريالعامةالزاويةفيتقفيانعيك

..البذيءايها..النذلايهااخرج-فييختلجماحقيقةعنذلكبعدلياكمثمفيثإم

ولكن.عليهاالقنضيريدنحوهاوهب،اعماقهمنرمزكيوضحك.الحبطيبعةمنصدرك

وجعلت،اوصدتهثمالبابدونهافاغلقتحجرتهاالىهربتندى،عينيهااغمضتثم،الاريكةعلىبجانبهونىواسترخت

تبكي.فيوالدهاتصورتثم،لذاتسإاتنطلقتفكيرهاقيوددإتركت

الحماموقصدت.الشمعةوبد!اندىخرجت،الزمنمنساعةبعد..حياتهمراحلشتى

وصرخت.تترنحالسقففيععلقةجثةشاهدتهناك..وج!هاتغسلالذيندىوجهكييتفرسخلالهارمزيكانوجيزةفترةومضت

،المنزلفيالا،كالعادةالاضواءوكانت.الخارجيالبابنحوهربت3خىبختتماثمالئنممعةضوءعالىملاعحهتظهركانت

رمؤي.كان.الدرجتصعداقداموقعسمعتوفجأةذلكتلحضولم:ؤائلةاستيقظت

..بالجثةاخبرتهانفما.ذنبهعنليكفرعادقدوكانهلمهابدافقداجردانحاولتمهمااصيرمزيياثق..ا!!ةات!تلقد-

اليدينباردبهمتنسبهاشخصافشاهد..الحمامالىهرعضىبثعورالاوالديتجاهاشعرقلنالمقديرمةوالقيودالعواطفمننفسي

.وقرأفإفتحهكتالارمزىشاهدالمغسلةوفوقالوجهممتقعشيءعإدإولناجمطانه..ابيانه..والتوةالابوةنسعوربراحد

...الشروطتغيرتمهماهذا!ن

الضحيةالرجلانابصفتياحببتك..ندىياال!!يعةذنبانه).ورغيربى-

سامحينيالهانهيظناصبحلدرجةنفسهفيالمحدودافتقهـدالذي:اردفثمانفعالفيهذاقال

المرءيستعملانالخطمنانهندىياواعلعي.خالدةانت،ندىياياسدإكوالدكان..والدكبراثنمنتخليصكاريدانني-

متدرايالىالانسانية.نريناما.بر،ادمارقيتياوركاءان،ذكالهكلاانمتيهويبقىالتيالفتاةاكرهانني،بكاثقانيمكننيفإكيف

النفسفييفتقدالمذكاءابن.الذكاءابنالاخنراعلمجضلذلككل،تسيرحاولتكيرةحالأتفيوانني،والدكاكرهاننيسويبشخعىممالقا

هووهذاسخيفا..موضوعاالبشريةالعلاؤالتإمنلمججعلانسانيةحدوداالجريمةان..نفسيقتلقتلهفيان..الفائدةماولكن..ؤإتله

مزمعفانا-معذرة..الطاهرةابنتييا،ندىر!معذرة..لكبيراالخط.والعقابالجرم،متحدينفعلينعلىواحدبارإتحنإوي

"..الحقر...اخلصاوالذل..ذكائيمناتخلصان:ندىعنصرخةوندت

ابي.قتلالىالخواطربكذهذتهل..رمزيياتقولماذا-

ال!بيكالرحمنعبدحلبمناقربثم،!ائرامغعلامكاشهمنفنهض،بالحرجرمزيوشعر

قاللا:بتراعيهوطوقهاندى

ههههههههههههههأفأنتوالدكشخعيمنالتخل!يعلىعازمازلتماوانني..بلى-

تحبينه.تزالينما

قرورا:؟.ذلكبروماذا،احبهازالمافانااجل-

..الامرلهـكاوضح(نالخجللمنانه،ذلكفيوماذاتقولين-

طفلة.تزالينما(نت

وكأنكهكذاتطوقني(نكجمم،لهلمزوملاتعريضهذا،اوضحهبل-

..حديدقضبانكأنهماقاسيتانذراعيكان،دعنيهيا..وحش

ديوانمنللثانيةالطبعة....دهني

اجلوهانطويلاحاولتلقد..بابيكمتعاقةدمتماادعكلن..لا-

تغيرعلىعملتاذاالانسعددلن،ندىياغبيةانت..نفسك!ن

\نحوهشعورك

لمك!شض!آأانكرانتريدانتافهكاكادلاانني..رمزيياالهذارهذاما- لال!بمالكعرحتهبني.ذلكقيمتوما،ابيانهابيعلى

رد!؟-.ءص؟.يجريفماذا..تريد

انفمسالعمليةتجريانعليكبل؟.يكفيلاالمتصريحصان-

مشاعركفي

ا!س!اق!كاعر.ولمننانك..رعنيهيا.جنونهذا..ها-

الغبية.ايتهاادعكلن-

غبية.ان!نيتقول-

وفجأة.مجاراتيتستطيعينمثقفةذكيةفثاإةظنتنتكفلقداجل-

التفكير.سيئةالعقلضكيفهءفناةانكإاكنإشفت

الضعيفبعقليراضيةانني..مضحكقول!منياله.بة!به-

بمووت-الادابدارملاذجمماانكحسبتفلقد..الفضونيايهادمحنيهيا..السيءو!كيري

بعينها.الجريمةانتفاذاالحياةهذهفي

..مخطنإةانت..هاها..ها..بعينهاالجريمةاننيتقولين-

!م!ه!م!ه!و!ميحي.والمكهوبعينهاالجريمةان
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!3كحيحه!ي
صحض!ثصصطاء!ص!.صنحصضر (ئب

لضو!فؤلمييض-رهـاا:،،روصصرربهملح

ىت!بقياورميل

الوضوعمنلهاساسوعلىمسمتقلةبصورةشخصيةلكلالانسافيفيثم"ابطالاشباح"فيصفديمطاعالاستاذعرفنالقد

ليلى""مذ؟راتخلاكمن،مثلا،!تلم،النسيةوجوههبعضهذه،"القدرجل"الطوولمهـةقصتهفيوالان"لحومهـ.مالاكلون"

وصفساجازوان،العل!فةهذهوان،"نبيل"بعلاقةعلىانهاابرزمنجديدةمرحلةادبنافيتمثلالتيالروايةاوالقصة

سبيلفييقومالذيالصراعمننوعءنتدريجياتكشف،بالحبوتعددظوا!رهامختلففيالحياةالىالنظرشموليةخصا"لصها

التثبيتهذاويعه!.الاخرشخصيةلقاءمنهماكلشخصيةتثبيت.والمكانللزمانالئسيةالقيماعتباردون،سالما

عناصرمنسبريةتكوينيةبطريقةالذ(تفيالبطلخلقمحاولاتالىفيالانسانيالفكرتاريخفيجديدةليستالمرحلةهذ.ان

العقدقي.والمعاناةالتمزقمظاهربجميعممزوجةداخلية.خاصةبصورةالقصةوفيعامةبصورةفيا!دبجديدةانهاالاالفلسفة

الكمانءلىفيهايعزفكانجامعيةحفلةفيبنبيلليلىتلتقيعنتنفيساوامارخيصةف!نيةمتعةاما،زالتوما،عئدناالقصةكانت

لحظاتالصراعمنذويبدأ"هيفاء"هيصديقةعنطريقالتعارفطويتمالاستعلاءوالىوالربحالكسبالىيرميتجارياعملاواماجامحفزوع

واعتبارهانبيلءلىليلىهجومفيالديناميخطهمتخذآالاولىاللقاء.الكيشوقب!

قوميااوانسانياموضوعاتحمل!فوضويةموسيقىموسيقاهوالانسانيةارحمي!يةالقطاعاتالىمطاعينظرانغريباوليس

،وهيفاءنبيلببنيجمعخاصنوعمنحباهناكانوعنشف.معيناالغرابةوعدم.ايضاشموليةك!نابةعنهايكتبوانشموليةنظرةالمختلفة

الىيرضجنبانيلبثلانيبلانغير.البريئةالجميلةالمترفةالقناةتتكونالتيالاوليةالعناصرالىيعودذلكفيالغرابةاستبعاداو

بينما،الذاتتاصللنزوعالعقديةالمعاناةس!اتجمع..ليلىالفلسغةهومطاععندالعناصرهذهوقوام.الن!نيةسديميتهمنها

القلقوالسوداوية.منشاقةتكوينيةحركةمنهماكلاعماقفيتضطربالمتعددةوالتطوريةالتاريخيةحالتهافيالوجوديةالفلسفةثمالعامة

وبصورة،الشبابمعبالعلاقاتحافلماضذاتليلىاناونعام.السيمفونيةالموسيقىثمالادبثم

ببلىيجملالذياشصئ!اثاب"هاني"بع!قنهاخاصمةهذهطريقعن،للتعبيريسلكمجالخيرمطاععندوالقصة

الضائع.وطنهقضايافيو!مبا!تهجبنهبسببتهجرهوبينبينهيمالذيوالذ!نيالنفسميالتفاعلعن،الشموليةالنظرة

بينهكانمااستعادةلويحاواميركافيسفرهمنهانيويعودمجالخيرالقصةيجعلومما.الانساني-الحياتيالكونظواهرشتى

الضمل.الىتنتهيهذءمحاولتهولكنليلىوبينتستقرالذي"الفون"اوالاساسيالسطحانهوذلكلم!ثلعنده

العلاقةوبدأتا!هانفطريقعنبهيفاءتعرفكانفلقدنبيلواماوالمدي!ناميةالسيمفوني؟لاونهوالفكريةوزواياهابغادهجميععليه

خاصا.عمقالتتخذالاحاديثتطورتثم،العبثمنكنوعبينهما.السيمفونية

نبيليرفضوهناك..بيروتفياللقاءويتماللقاءعلىا!شانويتفق1زوا،يعددانالشمونيالفكرصاحبعلىيصعبكانواذا

حتىتلبثلاانهاغير.املبخيبةهيوتصابهيفاءجسدينالاناوالبحثاوالمقالةميدانفي(لواحدللامرمعالجتهفيالنظر

لتفاهمذروةالجنسيةالعلاقةيعتبرنبيلانوهوالسببتدركويستطيعالقصةمجالفيهذهالمزوايايعددانيستطيعفانه،الدرس

..كاملالسيمفونياجويتطلبهاالتيا!نفراجدرجةزواياهيعطيانايضا

تهيثةفيالشروعوالىالخطوبةالىالعلاقةتتطوروبينمايكشفانيريده(لذيبالقدرأبعادهيبسطاويقلصوانالصعية

الالتحساقجهةرونيعانيفهـو.اشدهيبلغنبيلتوترنجدالبيت.ومعنىولوناشكلايعالجهالذيالموضوعجوانبعن

مشكلةذاتهالوقتفيويعافيالشيشكليحكمضدالئضاليبالعملشموليةاطلالة،الخمسمئةصفح!لهفي،هذاالقدروجيل

منبنوعهيفاءنحوويحس..الظصهبطولتهنموذجعنالبحثفيطاطلاله،الانسانوجوانبالوجودنواحيمنكبرعلىسيمفونية

منهما.كلحياةعليهاتقومالتيا!سسىنوعيةحيثمناللاانسجام(لىا!نسانحنينكلوفيهاالصاعدالاستمرارالىالحياةتووكل

ابوهاأنشأهاجميلةذكيةفتاةانهامذكراتهامنفنفهمليلىواما.الكونعناق

الاجنبية.ا،دارسبارقىوالحقهاالعروبةوتمجيدالنضالحبعلى:تردددونلكقال،هوماالانسمانعنمطاعسألتاذ(

فيرجلالىقسراتزفنغم!هاتجداليتالىليلىتعودوعئدماوجودمنيغايرهاماكلبمقاومةتتفتحمطلقةامكانيةالانسان"

الفرارالىيضطرهاماالرجلهذاوحشيةفيوتجد.محافظةمدينة،بالكونالانسانعلاقةعنسالتهواذا."ميتافيزيائروجوداوماص!

عنالابوينفصلليلىعائلةوتنهار.دمشقالىالرجوعوالىمنه."الوعيهوللكونبالنسبةالانسان":ذاتهابالعفويةلكقال

حياةوتمارسالجامعةفيالدراسةالىليلىوتعود..عائلته.القدرجلاجواءفيننطلقانيجبالنقطةهذءومن

لحريننهاذاتياتجسيداتجدانفببهاتحاولمتعددةظلالذاتصماخبةوتقاطرالاحداثانسيابانالروائيالعملفيواضحواله

الاالوبالنسبةالمقاييحسبكليطي!(نوتمردثورةفيهيتفهمهاكمافكرةويعطيانللروايةالداخليالبنيانيعكساناللذانهماالوقائع

اعماقها.فيوالبراءةالصكقمقياستضعاليالرواياتمنالروايةهذهكانتولما.هيولاهاعنواضحة

الانتدابءدمنذالامنضباظاحدوهو،اباهاانليلىوتعلمعاجلاستعراضمنبدلاكانالدإخليللبئيانمختلفةجديدةالسسا

الخينةوتصدمها..فلسطينمعركةفياسلحةتاجركان،الفرنسي.الروايةفي(لخارجيةللاحداث

قد-وعيي!نزوعويدفعها.القسريزواجهافيخيبتهابصدالثانيةالرئيسيةالشخصياتلبعضاول!يةظلالاالاولىالفصولتقدم

ولكنهاءا!ل!جىهانيتحبانالى-الادانةفيالرغبةقوامهيكونالاتجاءايضاحسبيلفيالمتقابلاللقاءعلىتعتمد(حداثخلالمن
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--ونالموقوفوالعمالالطلابيتعوضحيثالمزةسجنالىونئته!.فتهجره؟نهزامييتهقليلبعدتكتشف

منالتعذيبضروبالى-زملائهمنفئةمعهناكايضانبيلويكون-4عقدقييجرمنهموكلالاربعةالاشخاصهؤلاءيلتقيوهكذا

الشيشكليضدبالانقلابالفصلهذاوينتهي.والنفسيالجسدي..والارهابالضغطفيهيسيطرجوفيالخاصةاشكاليتهاو

الموقوفين.عنوبالافراجانغير،الثوريبالعمل*لتحا!فيرغبتهنبيلويتابع

سادعندما(ملهموخيبةلشباب1فراغيصوراخرفصلويليهوالىالفشلالىتنتهيالجامعيالشبل!بهايقومالتبالمحاولات

ونجد.صحيحتحرريحالعلىيستقرلمموضويوضع/البلاد0واختفاءهروبفيالاخرالبعضتشضجمتوالىالسجونفيبعضهمزج

نبيلونرى،الكاريكاتوريالمرسمالىوانصرفتزوجقدحسان(رهابيةمنظمةافر(دمعالاربعةهؤلاءمنكلفجاةويجتمع

وقدمحصدويوج،واعنفاعمبشكلالماضيقلقهعاودهوقدلاغنيالمؤامرةتدبيرعند-ليلىشقيقعدنانميهمبما-التقوا

تمىصولا،فجأةنبيليرحلثم.العبثيةنوازعباقصىذهنهتغلففيشعرا؟امرةاازدواجيةلاسبابايضماالمؤامرةوتفشل..الطاغية

التيجوليابهابعثتالجزاؤرمنرسائلليلىتتسلمحتىفترة!القتلفيحتىفشلوالانهـعنهائيةمرةبخيبةالاربعة"الابطال"

الوطيةالحركةصفوففينبيلويظهر.الاحمرالصليبفي.نطو!ظالاولالبطل،نبيلفيختمفي.اعظمتشتيت؟لىلاالامرويعتهي

؟لدائمة.الوجوديةلازمننهومعانانهمرضهرغمحقيقيةمعاركي!خوض،المترفةالجميلةهيفاءوتنتحر،حلبالىحسمانويغادر،للقصمة

الجزائر.معركةلبطوليةتصويرذاتهالفصلوفينهائياهانيويرحل،الغامضةذاتبهارؤاتبينالضائعةليلىوتمرض

الىفيرجعوسوريةمصربين(لوحدةقيامبنبأنبيلويسمع.الرواقيمنالاولالكتابهناوينتهي..اميركاالى

اخيراغرفتهعليهوتطبق.بعيدمنالوحدة؟عيادفيويشاركدمشقشخصيةلتجربةمتشابكةمتابعةفيهفنجدالثانيال!تاباما

هدوءعلىواستقرتالاولعنفهافقدتلكمانهالحانمناصداءمعوهيشخصية،بهاعابرةاحاطةالاولالكتابفياحطناقدكناجديدة

رهيب.عميقهجروهناكحلبالىحسانرحللقد.الاولنبيلصديقحسان

للروهبقىالوجوديالبناءالعائدةمسؤوديةمنوتخلدلوظيفةتركمنلا-كاكلهجرادمشقحياة

هـلىتجريانهاالروايةهذهاحداثاستعراضمنيلاحظطريقعنحسانويتعرض.متشردةفوضويةحياةفيواذغماس

فيالكونتربوانيحثكماواحدآنفيوتتباعدتتقاربثلاثةمسشوياتحدودمناكبرتبموالاحداثمنسلسلةالىالمطرودالشيوعبىرامز

فهي:الثلاثةالمستوياتهذهاما.تماماالموسيقىفييعلونزوعاالذاتتحقيقالىالعفوينزوعهمنواصغرشخصيته

الزماناطاريضمنالمحدودةالخارجيةالاحداثمستوى-1..اخرحيناوينخفضحينا

علىبعضهاوينقضرتيباتقاطوبعضهايتقاطراحداثوهي.والمكانصهـيمدةشعبيةشخصياتالروائيالعملمسرحءلىتظهروهناك

ذاتكوىمنالاخربعضهاويطلمفاجئاانقضاضاالروايةمسرح"سعيدابي"والنقلعربةصاحب"حمدوابى"شخصيةمهـنها

ويعظميتسعوقدالكوىبهذهملتصقايبقىقد/اطلالاونتباينةابعادالموجهينمن"سليمان"ويملكهالذيالشعبيالمقهىيديرالذيم!

الخارجيةوالاحداث.آفافىمنالروايةانسيابفيماكلليحتضنبنيانفيلهاليسالتيالنسخصياتهذه،الشيوعيينالعماليين

ممصاعفويااقتناصايقتنصهاظاهراتالاليستمطاعالاستاذعندوجود!ايكرنماذجلبعضالعرضيعملهاالااوليةا!ميةمنالرواية

التيالفكرةينالسبخلقاويخلقهاجيناحيةتجاربمنذاكرتهفيذاهاالمقصةسيا!فيتحويلنقاطكونهاوألا،ناحيةمنمجتمعنافي

يقومعندهالروائنالتركيبكانولما.اخرحينايبرزهاانيريد.ثانيةناحيةمن

التركبعليهيقومالذيالاساسالشبهكليشبهاساسعلىنبيلصنالحديتالىالروايةفيهتتحولاخرفصلذلكويتلو

لتكنيفهاالزواياهذهبينوالانتقالالزواياتعددحيثمنالسيمفوني.الاديرةلاحدتابعمصحفيوصاررثويبنزيفاصيبقدكانالذي

الروايةفيالاحداثهذهكانهـتلذلك،ثانيةلحظةوبسطهالصةنبيليصبحعئدماامرهمنحيرةفيوالطبيبألابيقعالديروفي

شاذةاوللطلولىخارقةكونهاحيثمنبماهميتهايعتدلااحداثااوتارعلىحيويةهوانيتفجروبينويموترئتهتنفجرانبينما

لهامناسباتانهاعنهانقولاننسشاليعماوكل.منطقيةغيراوالديروفي.تفسيرهافيالطبيبيحارشاذةغريبةحالهفىالكمان

الكشففييساعدوجعلهالوجوديالاطارلشدجاءتالواقعيةصفةلهصديقةنبيليصادفاذتوقعهاالوسعفييكنلممفاجاةتقعايضا

الاخريين.المستويينعنالىالعلاقةهذءوادتبهاعلاقةعىالماضيفيكانالراهباتبين

والازماتوالاشخاصالوقائع(ن.القوميالتكونمستوى-02"جوليا"تدعىالراهبةهذهوكانت..الديردخولها

عني!فةانعكاساتالاليستالروايةهذهفيمطاعالاستاذعندالذانيةبنبيلعلاقتهاذكرياتتستعيدعندمارهبنتهاعنجولياوتتنازل

المستوىهذاوفي.الامةوجدانفي)القوميالانبعاثظهورل!حركةولالهاهدفلابيروتفىجديد"حياةالاشينليبدأالديرتهجرثم

التالية:القضاياشخصياتهاونماذجاحداثهاخلكلمنالروايةتطرحلهتقامموسيقيةحفلةفيللظهورفرصةهناكلهوتتاح.وضوح

لعلاقضهادراكهحيثمنالقوميبالبعثالجيلصلةمعنىما-الحفلةهذهفييصيبهالذيالنجاحويبلغ.ألاميريهةالجامعةفي

للتفاعلاستجابتهوطريقة،للبطولةتمثلهومدى،التاريخبحركةواجبمنينتظرهبمالتذكرءاليهفتسرعدمشقفيليلىمسامع

الامة؟ومشاكلالفرديةمشاكلهبينالقائمفانهوجدانيةازمةمنيعانيساعتنذنبيلكانولما.سوريةفيقومي

وا(العمل)الحركةمن،البعثيتكشفمنطلقايمن-.القوميالنضاللاستئنافدمشقالىويعودلهايستجيب

الو!ي؟منهيجد،بةشخصيةالىالروايةفيهتنتقلاخرفصليجىءثم-

هذهتتكونوكيفالقوميةبالحركاتالفردصلةهيما-حيثللصحفبالعاحبيلالهمستهلفيكانالذي"محمد"شخصية

تضعف؟اوتقوىوكيف،الصلةمعهوتخرج.هيفاءوقتئذالصغيرةبالصبيةصلةاوعلاقةعلىكان

النفمانيالعملمنالطسلحظاتفيالفرديالقتلثرعية-الشرطةمخفر(لىلاثنانفيهاينتهيمدهشةمغامرةفيليلةذات

والعمل.الفكزةبينالقتلمفهومفيالقلألمةوالعلاقةالقومي.مش!بوهةوحاناتمشاربفيجولاتبعد

؟ووجورهامتهمأساةعنالجيلمنحقيقيفردينمزلكيف-طويرللةمدهبعريلتقيانثم(وهيفاءمحمد)الا!لنانوي!نفصل

بالمنسبةالبطونيالعملفيالفشلعقدةاومركبدورهوما-.نهائيةبصورةبلااخ!رتقدهيفاءفصهامحونالجامعةفى

مختلفة؟ذهنيةمستوياتتمثللنماذجالحركاتبعضلتصويرواسطةذلكبعدمحمدمنالروايةوتتخذ

و!!السعفيوالمدنسالطهربينالصحيحالفريهوها-كانتالتيالاوضاعوبعضالشيشكليعهدفيالطلابيةالسيالصية

العمق؟فيالعسيالشرطةبمعتقلونمرالمظاهراتفتبرر.وقتمذالبلادعليها
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فيحتى،الثوريللعملهجرانهفيحنىصادقاظلولقدالمماعره!همصا!وهيوماالحقيقيهانورصة!ناصرهبىما!

يرمزانارادالكاتبولعل.الكاريكاتودي3الرلصعلىواقبالهياسه؟والجماعةالمفردعندوالحضاريالثقافيطثزوعبا!نس!ة

فبمالابطالفشل،الفشلنبالةالىالفاجعالموقفهذاخلالىمنرواسبجميعتزيلانالجديدةالتجربةتستطيعمدلىايالى-

المطلقة.الاولىللاخلاقالوجودتطويع؟القديمةالتجربة

،(ريدهربرت)الواقعمنفرارايكونقدالمفنفانوهكذاالثوريالفردفيهيغنيملاذهو؟واتنورةسبلمنالفنهل-

مطلقة،نبالةموقفذاتهالوقتفيولكنهالواقعوحشيةعلىاحتجاجا؟مغلفةبطري!قةفشلهالفاسل

الصحيحة.الثوريةومبدديوالحاقببنللكاذبينكليةادانةموقفهل،القدلصيالموقفوبينالثوريالموقفبينالمفرقهوما-

خاصة،للادانةالقابلينوكشفالادانةيستطيعمنافضلحسانان؟واحداخطاالموقفانيركونانيمكن

بد؟يةفينبيلصهـيقهوبعينذاتهبعينمدانانفسههوكانوقد؟وتوقفهدنةمنالثوريةفيهل-

ل!معادةا!كا"لبالرفضنفسهيطواناستطاعوقد.الت!جربةتخاصاتياالواقعيةالحقيقيةالمعركة!الجزافىثووة-

..النساقالعملحمأةفينفسهوقدف،السابقةالمظاهرالابطال؟ملهيكما،(لضا!لعينالابطلكلوءنال!ربكلعناليوم

المثوريةءنبال!تخليالجيليطالبكأنهبذلكحسانكان.مماويأسمهـم

تصويرابدعالكاتبصورهاكماالمريصةالعاطفيةالثورية،الخياليةالحعودهيومامعنويةواحرىماديةبطولةهنالكهل-

الداخليالصلمتىطريقالىتعمددوناهتدىلقد.الاولالكتابفي؟بينهماالفاصلة

الشعبصفوفبميندورءيلقيوهوكريمةمليئةبحريتهوفازالمتواضعالهالاتحقيقةهيوماالجنسيةالاعتباراتحقيقةهيما-

رجععندماالجديدةذاتهمعمنسجماوكان.ناجحصادقعملفي؟بهاتحيطالتيالتقاليديرة

وانماجمالايرسميعدلمولكنه،الثوريةفشلبعدالفنالىفيمطاعالاستاذيطرحها(خرىثانويةقضاياجانبالىهذا

العابسوالهزءالتعانيمناك!ريستحقلاالوجودفيسخيفاتعارضا.القدرجيلروايتهمنالثانيالمستوى

والحكامالسمياشيينمنالسادةلوجوهالهزنيبالرسمالكئيبوالتطورالوصفدقائقان:الوجوديةالنموذجيةمستوى-3

الداخل.منالثوريةقوضواالذينلاالقدرجيلفيفرادىالابطالولحركةككلالروايةلحركة(لعام

الفسطينيالضائعالشابمأساةلناليصورهاليويأتي-هانياعتبارفيذلككلان.النسببمالخارجيالاعطاءحدودعنديقفان

والفشل،بالخيبةا!لتلذذمرحلةيمثلفهو.اللاعنفيةالسلبيةاوجفيالنفسيةفيعامعمقعلىتطلنوافذبمثابةهيجزئياتالرواية

فلقد.باخنرامهايفوزانيستطيعلافتاةبحبارضهعنيعوض.المطلقبالوجودعلاقتهاحيثمنالانسعانية

ثانية.الحريةاشراقةالىتوقهابدايفقدلمولكنهالكرامةمرةاضاعالعقديةالنماذجخلالمنللروايةالوجوديةالنموذجيةوتطهـر

السىكذلكبنفسهقدفالهلحريتهالانسانينزوعهعلىوالدليلالمجتمعيةوالوسطيةالثقافيبالاطارخارجياتحددالتيالاشكاليةاو

الفرصة.لهسنحتانماارهابحركةضمنخارجياتحددالتيالغريزيةاوالحركيةالمنماذجخلالومن،معا

التعاطفقابلة،النفسالىمحببةالشخصيةهذهظلتولقدبالبساطةيتميزالمذيالاطارهذا،المثقفغيرالشعبيالاطار

للنفوذالمستمرةالمحاولاتخلالمناكعربوضوجوتظهر،ولأالسذاجة

القيموقيودالاخلاقيةالمشكلةتخطيعبروالعثمالوجودمشكلةالى

العرجمبالادبفيالتعريف.النسبية

عنالحركةدواميبحثففيعامةبصورةالروايةشخصياتاما

حسبالعرب!الادبفيمستحدثةسلسلةحيناوتحليقاحيناعوصا،نفوسهماعما!فيلأالانسانيةالاصالة

نصهالحديدللرسصيالنهج.اخرحيناعربيدياورقصا
:الشخصياتهذهومن

خوريرئيفللا-اذ.وهوقد!ثوريبحرانفيالطبيعيةالشخصيةانه:حسان

اجتماعيقصورخلالمنثانيةذاز4تكوينأزمعبطلعننموذج

ا،هـءصربالادبتارفيدين!ح!از!اتمتازهوبحريتهشعورهنحومنفذهوكان.الاصلمنذبهاحيطقدوعائلي

و!صثصالادبيةحماأ!صواصدوبين،ا!فنونوتطورفيمشبوهاحباوقهـيكون.الفقدكلعنبالحبالمستمرالتعويض

ويربيفيهاألجمالاسرلريوضحبماعليهاومعلقادائماتتطلعلفسفيوالصفاءالبراءةثروةعنيمبىءودكنهمثاليته

!حدد!اصة!صولىلى!لوهى.ا!ورديةا!زأر!ةودولا.الفاسدالواقععلمقاومةذاتىتفلالمنوتتزودالكمالالى

والنت!عراءالكتابكباردرسفيوتتوسععصركلميزةودولا،الفاسدالواقعمقاومةعدىداتيتفا؟لمنوتزودالكمالالى

هذهمزأب،ومن.أزالمنهجفيدرسهملسوباعماقهفيالقىقدالفناىالا.المنسابةالطبيعةفينمودجياشابا

الموا!عورا!تا!ابىزعودانهااهـةهناكوراحالثورريةقلبالىواحدةدفعةفانقذفالعاصفةبذرة

اور-وريالاعدادتعدهالذيالفصولوكتابةاللادي!.جديدةاخلاقيةنموذجيةوجودهفيثانية.!لمق

الرسصي.الامتحانلاجتيازصورة!بماالمحط"نعيمة"امغرةادلفتاةحسانحبكانولقد

الطفولةالىحسانلحنينموفقارمزاالدن!سوسطالبراءةعنحية

الفنصءأنألان!حتىمتهاصدرثوريةامامالوجائببشتىالمهموماركرمالجيلحياةمنالضائعة

065البريفه-الكفاءةلطلابالاول.وان!عوروالسلوكاتف!رفى

065أ!انيار!فأزالثانيبصدقواخلاصيعانيهاانحاولالتيالحافلةالتجربةهذهولعل

01عوالمفيالتطهرومنالشسبمعالحياةمن،اسفلمنالبدايةفى

بيروت-االملرد!ياكاببفرءف:ا!أشراشخاصلدىوالعفويةالمدفىاسرارفيوالوغول،الطيمبةبدائية

المذيالصدقجعلتالتجربةهذه..الامةقاووةاعماقفيبطوليين

وجدانفيبروعتهمتحققاالقدرلمجيلبالنسبةالمثلذروةهو

ححيهههي55.وسلوكهحسان
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مطلق!لفشلمرعبماتش!خعيصاسيكونولعهوهـذا.والانهانيةالقوميةتناقضالهابلغتمهماالوجهـانيوالتعارف

الرواية.فيالفتياتشخصيا!الىالانولنصلعىلىتبقياذالروايةعليهتسيرالذيالرئيسيالبيانيللخطامتداد

عفويةمنميهالماالروايةشخصياتارشقمنكانت:هيفاءالس!لموكتناقضاتمع.شخصيةكلاعماقفيالانساني؟لاصل

بهاتمتازدائمةوطفولهاساسيصفاءومنوالشعورالسلوكفي.الخارجي

تتحللاناستطاعتالتيالمتوسطةالعائلاتفيالجميلاتفتياتنامنالثانيالنصفحتىظهورهاتأخرنسخصيةوهو:محمد

"عدوى"وفينبيلمعلقائهافيوحتى.تقاليدهاشكلياتمنقليلاالمشكلةعضويةتطورمنالملائمالوقتفيبرزتهااغير،المكتاب

وان،تلقائيتهاعلىمحافظةبيقتفقداليهامنهسرتالتيالاشكاليةاغلقواالذينعنالشباب.ينبىءفهـو.المكانبيعالجهاالتيالوجودقي

كان؟لذيالميتاميزياتيالمورلفهممحاولتهافيكبرىصعوبةلاقتتميع،مطلقةسوداويةفيوعاشواالخمارجيالعالمعننهـلياآنفسهم

جسدهارفضوعنسما،عاديةبصورةتحبكانت.نبيلعليهايفرضههذانضجولقد.مبدداهباءوتجعلهالهـمبرالنسبة.والاحداثالقيم

اعماقيسبرالىبسعيهاتجاوزهاالىسارعت،مفزعةبخيبةأحستملتصقةحواسهوظلت،وعصاميتهكفاحهبفضلا!وانقبلالساب

وكانت،عاديشيءكلمنيأنفنبيلكانفلقد،اكثربصورةحبيبهابحبهفجع(نبعد،طبيعياوكان.طالصرؤالعمليالواقعبمنطق

يستمدهاالتيمقاييسهووؤقالامورالىنطرتهوفقتتلونهـزرهانفته،واعتزازفحرمصدرلهبالنسبةعصاميتهتصبحان،لهيفاء

الىوالغوصالمطلقالحبيريدوكان،البطليريدكان.ذاتهمن.قاسجاف

عاطفيةتجربةكلخلالمنلهتبدوكما؟لوجودتراجب!-،مجاهيلالذيالنموذج،النموذجهذااننفسهالكاتبحدثنيولقد

له.تعرضاساسيابطلايصبحسوف،الابدالىسجينهويظلالواقعمنيبدا

الىتدريجيايتفتحاناستطاعقدالمحدودهيفاءوعيانورغمبعنوانوهي،القدرلجيلامتداداتمثلالتيالتاليةالروايةفي

فوزلكلميتافيزيائيااساسانبيليضعهالذيالتفردمعاناةمستوى."العطششفاه"

العاطفيروالوجودي.توترهاديذروةمجأةتحطمتفانها،بالحريةحقيقي

الجيل.حياةمنوالخيالالوهم0مرحلةبانتهاءافياناانتحارهاوكان

انهاغير،الوهميةالعاطالةمستوىفيبطلةتكونانوسعهافيكانا%صصص

والواقع.الفعاليةمستوىعلىتكونها؟نتستطعلمكاصدلصصك

ادركتهالذيالنوعمناشكاليةفتاةفانهاليلىاما:ليلى

حياتهاكانتلذلك.القوميةبالثوريةتلتقيانقبلالذاتيةالثورية

أبيسالكنهانموئماجكماحطمتدبملكسبيلسهاصنعلخالش!خص!يتهادفعتحملصرذاطيىاهفىالطرضشلسلا

معتندفعانالالهايبقلموعضرئذ،الاولالحنيبنموذجوتحطم

مفاهمملحطبملاخئلاعيفيابمرلمحرمات!نبولطبوبةبغهىتار!بمكنتاقضىوبدونةبسةل!دومدارسه

وفيوالجامعةوالشارعالبيتفيمعركتهالهاوكانت.الشعبية

تحملاتيوالاباحية،اجاناالبلهإءوالكلاسيةالحبتجاربشتى

كماالاخلاقيةلةالمثإلمختلةاحرشمخصظلاكالنتطدوديلالنسبيماتهابعض:لصلأ

جهلالرجدلةيدةانبنمانسانجمويةفيالدمجاخاليةتفم!حهالمسؤنحولمةبالحرالعويمهاترلمرنبطمنطتقةلمىصال!سظ
تحقيقفيالاعظمالهدفاجلمنثوريةبينتخلطالتيالمرأةكانت-:ترجمة

نطلاملواكأنهاميريهحينهتئلالقبمهدلجبسب!لخر،لةابكتىبخرلسخص!هحقيقئةلممحرررعبقىبيى)هاسعتاىحسا!!صلىلدا

.واصدقمعاناةباعمقتجاربهاتشحنانليلىحاولت.الجنسيئحميرشعفمح!!رلدوا
حطودفيهكذاوعاشتواثقةغيرإعماقهافيبقيتولكنهاانطلاقة

بينالجمعسبيلفيالمتناقضةالنوارعفميهاتتمثل،غامضةمبهجة

المطل.فيالاستغراقالكاملوبيناللحظةرعسةالادباءوافقادصىتجعالتاث!ذا

مثانقليةحوحع!هيفادعهامنعلىتتقمصهاشجمميه!كرقريبةسميكلاجولياانثىالمجثيةكىالمدالرس!آ0المجالتن

الطسذي9لخطيئةوهالهلجسديةتلدسببالفئةنالصوكاالدوينيالخطي!ئةلالمرتخ!نمل،خيزالمحئباطفيظ!سشط

حادةقلقارمةتيدهوارا!خارجيةالسكونيهداتهـاعنجوليا

حقيقيا.معادلالذاتهالتلقىالثورةمعهركدخولالىتدفعها

مسبق،اتفاقدون،نبيلمعالجزائرحرب/فيتطوعهاوما

خضمفيالكبرىبالحريةالفورمحاولةعنمجسمةصورةسوىبابدئظرميسدارالمحماثة:اقاسثر

وهوالروايةفيالاساسيالبطدشخصيمةتأتيوجمبرىدنفايةمعركةولصلدئر!يروىروردلم!زدال!4كو!س!

الابطالعنالحديثبعدماالىعنهالحديثاجلتولقد."نبيل"

واحداثهاالقصةشخصياتجميعانهواونيلسببا!خرين

نفسمهنبيلجو،الجهمالذاتيالجوخلالمنالاتفهمتكادلاا!ساسية7-
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كاتغمغهيجعلانئراد.مراحلهادأميعمدئالقصمةخطوطعلىالمسيطر
غئتغإلأظئ5الغتميتئالعالولوذا،الكقأنلهذاالئثددئكالقغؤغبدوىؤؤاالكاتب
وكأنهنبدسلويظوظ،(لؤصلناحداحئعلىظفؤلهانعكستالدنعالمرعب

اللمئأدىهالكئأ!ط1اووداالمدرسهمكئعةا!!دفيهأ+ءأهمأ+*هالقدرةفيهنتمخص!ية
تث.....تنساتئفعالينهظلتنبيلغابماواذاتعأ+،5ء3

83927قاثئون-3176نن.تئ-هؤئودثدئلالمنوجودمثفرحثوكأنهالاححا،ثوبينالمقصةسيأقفي

قيمنها.قانحمموهاسانحظكلئءوثنئيمنموكأنه،شخدؤتئنع

العربر-ةالقراءةفيالجديدسلسملةوالطاقةال!دثدنموالداخامطالمحركالقدرجيلفياذنفهو

ا!بتداؤهية(الحخمهادة)ألاب!دائيالتصاجزاء.دحلةخمس!لمحلانسانيك!نحرلدنسلدوزاخرولمعنى.المطقةالس!مف!نعا الاطدلمللروصهجزءدموضوعماتفومهتتهـدافع-التيالاخصرالعمقوهو،الانسانمة..معا

العرجم!:ا!دبفيالجدير!!لةوجدانبذثالمطلفيكونالافمانيالسلكفيالمعامالرمزمكان

(اكطمتئالنةصهادة)العاني*تانيالالىائلمتعئيملمرحلثاجزاءاربعطالثابتالحعووفياتئدواجيفمنالوهئ!افؤوظيفةفيولبكنم،الرواية

البكالوريا()الثانويالتعليبملمرحلةجزءان.المس!هؤولاوعيوا

هالجديدةالعروةالفواعدسلسلةبدورهاالشخصياتوكانت،كلهاالشخصياتعقدةكانلذلك

الابتدائية(أالشهادةا!ب!دائيالمتعايملمرحلةاجزاءاربعةذانههووكأنهملهيولاهمختلفةباوجهاشبه،الشاصوجودهارغم

!بلمية(التكاثهادة)العاليالابتدافيالحليملمرحالهاجزاءاربعةالنهاني.الضكونتأبىههولاهوكأن،المختلفةالتكوينيةحياتهمراحلفي

:الجدير!ةوالع!ما!شياءلروسسلسلةتفصيليةدراسةالىتحتاجالتيالنواحيبعضنبيلشخصيةوفي

الابتدائة(الث!دة)الابدانيارتعيملمرحلةاجزاءخمسةذلكمعانهالا.البحثهذانقاطهابجميعيلمانيمكنلامسهبة

الهجغرافيافيالجديدوله.بعيدحدالىالشخصيةه!هتقمصقدالروائيانالقوليمكن

الابتدائية()الطهادةالابتدانيالتعليملمتئلطاجنؤ(ءاربعةلهـايكوواومنمبدعائلسئصيةبدلاكبيظءهثفلئاعذئحئفيالحنؤ

التك!لية(الشهادة)العالىالاب!دائيالتعليملمرحلةابزاءاربعةكانلقد.الموهومةالمسخصياتامعافىفعلاالمن!نالاخيرالطل

لا(ل!يم!لةينعلممل!ارلخثقح!دئذلمكابورياجزءانواخلاقىواقعيمستوى!يالجيلتلمقضاتكلتعرضشرصيةنيل
..*.اللانظرحنعنتقييمهفينانأحاوثاائ.عميميغامضوممئاؤينغيانيوئوم!مم!

والتكميليالابتهافيالتعليملمرحلطاجدئاءثعانينئتهسونماوؤثيتثا.المنؤلؤلنمثلهحسنأالثورتينولنمئددأوللملنتمدئ

والتكميدكأ(يلاب؟!ائيةالحسا!)الحددشهالدالحلسلسلة،وادساةالثورةجيلالىانتمىمنكليفهمهعامبوجران

-.....والعدنأالوحمود،والتذصفغامئالاله،وانئرتئ

الافيائيث()الشهادةالابهعانيالتعليملمرحلطاجتؤئءسيعةفييرتثعودئالسيمؤونجدئالرواثثهذمييالالئرثوالابنئاعهمتنئونبي!نع

:(البرثئهسوادؤ)التنئميئثئالتعئيملمنائلنثنمااثمسنونظالىمعينومكاغئدمادئ"ويربطعاديبن(سئئانمستولع

ه3،ول!ة4،ل!ول3،!ف!*ف!أ،م!*8*ل!!ل!.!كأ؟!س!كه.الكبرىا"سيابطالحيثاطلاقية

3!ل!ئهول!*كأ3له!ووسهـولهـ"98ارضعلىتمثلعربيةواحداثعامةانسمانيةحظوطالقدرجصليفي التثئميلثئللعفوفاجزاءاربعنؤالعطبهثاتئنساثئئمولهئالاحداثهذمخلالدمنيفؤاللئاتتنوكأدأعتمبيث

ألادثنأالبحغأفيالهثحيئ.النتاريخعيراللامتناديمم!افي

ا!كا!وريا(هعح)لاقسسانابهعاعياذاتيااثرئالمقبيرؤالرواقيهنئهجماءتولنئلئ

(البكالور؟لمنهجاشعرهخلالىمنونفسيتهفنهالروميابنالمديناميةصخبفيليرتمي،السكوندورءنوينفصليونءرجمط

!5!موله*كا!3ك!قا!*8!ءئهـ!ة*!3تاتلم،ذلكيبدوكما،انها0الحقيقيا!نسانتصفالمحيالاصيلة

والعاليالابتدائيالتعليمارحلةاجزاءثمانيةانما،المعاصةالممربيةاثارنابينوشاعمعروفهولماأدبياتحديا

وانسوته((!بتد؟!ةالثهاس!الهعوؤتنادثهكمئالعربنئالانسئادثكونللانحلغارمئتحدو!اتت

ددطمولهدمردديع*دكاد*معفاص!"هثتؤدلد"ةيعمظ*8هع8-3.الملحمةهنئمئلافؤمنالنؤذئإ!ساوثة

ا!بتداضأالتعلي!لمرحلةاجزاءح!سة-الروصةلمرحلةجزءانقو(عدعلىالاعتمادوالىالتحلملىالدرسفيالمعرو!ةالكلاسكمة

الاسالع!مطبيبيالىال!اوريعمحارالروايههحمممدمىهعونرولا

الابهـائتغ(الشهادة)اسثوبغسلعنفاصيغؤدرسهاثطلئثمكوولا.الشكلدؤالمحؤثالنئد
!(ررم!اليةلتنهاابىنيالتمببمدحلةاجزا1اوطرقواسلوبهاتجربتهافيجديدةالرواية5ة،زر.لفظيةاو

ههـ"م!+س!*م!لقرأجي4ها!!لائكليزية!.لتعليمسال!لةاحدث!مأدوفة،غرمعالجةفيهاالعقدودتحديل.والخ!ثنتصوير

!!نكلعزدةاللغةقواعدلتعلممسلسلةأحدثوالا!داثوالانفعالاتوالنما،جالشص!مماتمنالسممفونىالحتفد

والمواتتهعهالاساغئثئاصمئعاغثالى،طادر!وكما،يسبهلموالكامغق

اارونع4لمننلطجزءاهؤاالتئثئالعالمهدالينيظالكامفتبالمسموائالاهعالؤةالىانيقغماعقىئ

الاقي!اشطاتعليمرحلةاجزاءاروركأوحوارذاتيووصفمذكراتبينمتضوعها!سالببفحاءت.خلقه

د"ه+درر*ث؟ىه!8فا"وللش*)3ح!-*دص!!3هةاامامالمنصسللناؤحهظو!.مئتلؤةزواظامنواثاراتداخلي

احعسحاءثلانئدئقي5الحيائحنمارقثحمدامتاثيتنثانيخدئوديالسابحثوالاتثتماعينؤالقومينؤ

ألابندائيه"لدووسلمتم!ادةالعامالدليل!العدمؤوامهاتامةاحاطةدقائقهابكلالاحاطةمن،الاشنمراروتوق
!8"!غ؟ى5ولهـ*3)30الستناثغدادععهيسمنالمتئطدؤحدوحمفيالصربتموالظدنئدوالمئلسفث

فرنسبم،املاء،جغرافية،تاريخ،اشياء،انشاء،حسابأ.وتكاملهنضجةمراحلفيال!غربيالادقهايكئاوؤوامها،المئتثئث
.انكليزيام!ء

ه
*ه!ه!!هههه!ى!ى!ووجميسراورخان
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س!سمسحيبما.!يهرمحههيىحيههسي!!يم

أاأإالرراغاغ

".العفنفييغوصألنبيلالعفللفاضل"--1-

،خدودلالاشفاهلاعيون،أنثىستونالعينايرهقضوءالليل

.نهـودمنوكوم-غمرنيالاردافكلنكومالصينايقهرضوء،السطمانظليايطاردضوء

دهـيتمشحثعروفيلمحىحمىوتدب؟أيناالىأقداميتفول،أهيموأنا

سأمى)يوعاد.اللهيبانقشعاذأحتىفأسمعالجوابألقىلواود،للجوابأجدأنودود2

رحللر-تأسفدون-ألقيتلكنني،انسانيتياأنكرت.الكونا

بالندم..أهيمعبثا

أنا؟من..نفسيانكرتقترحيلتاقدامىفيا،عبثاكفى،لامتى؟الى

الرممهذهسيد،الاشلاءف!لرسأنما-،الحاناتعلىبيتدوريولا،للفراغبىلاترجعي

-4-للقدحقةصدلعفت

ضائعتي،عليردياليلمتصنعيأتجحبيأقول-،اطيقهملالنا-وتجنبي

والذنوببالخطا؟يقذفالتاريخمستنقعالمرح

،"والذنوبالخطايمانفستقربيانفحاذريالمتفلسمفينموائدلقيتواذل

!االىخطشطتعودالضاؤ!بنالمترنحينكبومول،تتكليلكىلاتهيميكى"حملتكاني

الرهيب،القاعفيتقر،ألعيونمغمضةتعود،ضيعللوفاذهبي،وراءكأنا،شئمتحيثبياذهبيثم

4طفوا.رحلتهمناسين،طفوابطونهمأمتلأتاذاحتى-2-

(اخرىمرة،لا.غدا.أعينناياشمستلفحيلا"-الدروبنفس

.نتوبوغدا،لقاعنمانعودوالسهوبالمفاوزخلفمنالمجلوبضوؤهاالاماجد

المغيبظلا"،تتواريهمحتىنفوسهمويسماومونصمدأقة،سئمتصومعتيللفرلغ،سئمتبيترجعيلا

خطاياهمعنبعفوتبشرهما.و،تنذرالوعا!ومواكبالكتب

قريب.-.بالهرب!اقداميااغرتكالتيالمحنطةهذه

04غربببدملنا!نأتيفهل-دمنايعدلم،تلوثدمنا.وقفي.ورائيانثىخطىهذى.لاتجبني

؟-الحبيبوطني-هكذاولدنماهل-تلوثدمنا.،لاتختفءرةلاجليغامر،مرةلانيياسهامكأطلق
!..وجوهناالو!ولفييعكسىالتاريخمستنقع...............

الغروبيحجبها،تسوداؤناوسماتعطفي،علىردي،تحهيتيعليردييامتنتي"

ء..-ضائعتىعليرد،ياليل!اقتربييافتنتي

اواحدا-وحها-انتأريدك،ض!لعتىانتلدكأرأنر!0.1..اقتنقتوكأنهل

لعحى.لمعهلا،جميرارولىبهالعى..سسهدولملالسرب!لحلطامعارالامالحن

-5-ألتسمتقدها..لشانىمرحى

أحلامىيرتاد.قريب-أعرفه-ياعصفورالوكر،بناهيا-

تاريخهناالذيهامإلىقوديه-عنكيبحهثزالمل.المريبوالصمتوالليلبة.معاسرنا

البامى؟الدبيبماهذالرجوك،لاتتخاذليأقدامياأرجوك

..آلاميفوراء،تعجبيلافضيل!ة،ور،تفعلينفضيلةليس،أترتعشين؟ماذا

ومصير،يكتويجيلوعذاب،ينزوىجيلمأساةالنجبناتسحقيان

ارحام.جوففييزللمجهـيل.هنل..منتظرالعش..هناهامن-

ا"حلامليميتمهودنانحوفاهيفغرالتاريخمسحتنقع.هناهامنبيتنا،يارفيقةلالأ

.المهودفيالبراعم.؟.اذنتريدماذا؟؟هناهامنبيتكم..قهقهالليل

لاوهامعبدأنبيتظنيأحشى.تغنى..تنتهيروحبعض؟

ارادقي؟شذوذعلىلاهلقدرين،أريدانيفلأسمع،الجوابالقىاناو،الجواباجدانوأود

جائعوحشبألفالظلاممعتحلمينايضالنتامالكونا

ظايه!--3

.؟أحلاميديرتلواحداوجهاأريد،أريدالىتئنمرتبتيحولأنثىستون

يطنأدليفيالدود،غرمتيتملأ،تدورهاتهن7

اللهعبدحسنالحيس!انيتففمحنيتكاد..الجدارتخترققكادتهنهلا
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03

قيو!!"01!11أحىلمجحصصخ\..كأفى

!ح!ه!هه!ىأ.1ه!!!ه!ه"
ه!لطلبصي!رهـ!نرتمحث

الحعيقيةالمصالحاصحاب"ن!هاتعتبراننيالرأسماليةالاقطاعية،محفوظنجيبرواياتتسودلفجعةاالنهاياتانالملاحشمن

الفترةهدهفيالجديدبوضعهاالاسرةتعيش،"!البلادفي"الخليليوخان"،"القاهرةفيفضيحة":الاربعروائعهوخاصمهـة

البلادانمنضخمةدكلاياتمنءحبهاوما،3691معاهدةاعقيتالتيالطبقةمأساةعنتعبرفهي،"ونهايةوبداية"المدقوزقاق"

!إوالاستقلالالشرفمعاهدةهيهذهوان،مطالبهاكلعلىحصلتادورجوازيةمأساة..تطورهامراحلمنمعينةمرحلةفيالمتوسطة

بخيبةواحس،35!اعامهبتهوانطقأر،الشعبكفاحتميعوبذلكلمشاكلهاالفردقيوحلولها،نفسهاحولوقوقعتها،وانعزالهاالصغيرة

منفعلاتحققوماقيلمابينالتنافضعننتجتشعوريةلااملكطبقةووضعها،المجتمعبظروفوتصطممالن!لميةفيتفنسلالتي

ولعله،الاحتلالبشرعمةوالاعترافالمسشعمرهعابديبحلفربطنا31شاة.....التراجيدقيالنهايةفتهـون..مقهورة

الذيسنالمواطنيناحدقولالمعاهدةجدوىفيالشكعنيعبرمماكلمنيع!يهلا"محجوب"نرى"القاهرةفيفضيحة"ففي

هبطلقد،حقاالامتيازاتتلغىاناتظن:القطارفبمحسينيلقونبكلمةعليهايعلقانالاتتصارعالتيوالاحداثوالمذاهبالتيارات

خذت1و،نفسياحولالمتوسطهالطبقةتقوفعوانرداد،الثوريالمدعلىالايتاتىلالمشكلتهفرديحلفيالايفكرولا،"إ!طظ"

وتحاول،التعثيرهذاصحاذابعمقوتعينسهاالخاصةمشاكلهاتجترم!ؤقتحلفهوذلكومع،والقيمالمفضائلكل...الشرفانقاض

تنفسىانالمعاهدةعقدبعديمكنلاوكان،فرديةحلولالهاتجداننهايةمحجوبينتهيانيلبثفلا،فرديحللانه..مخدرمجرد

الوطنمشكلةفيبالمساهمةلهاحلاوتجد،الخاصةالمشاكلهذههنالانقطاعالى"عاكفاحمد"يضطر"الخليليخان"وفي.سيئة

وجداذ،الحكيملتوفيق"الروحعودة"فيحدثكما،الكبرىالثامنةالدرجةعلىويظل،اسرتهليعولبوظيفةوالالتحاقالتعليمعن

كان،91!اثورةفيبالاشتراكالخاصةلازمتهـمحلاالقصةابطالتعقيدافيزدادالعليادراسننهفيويفشل،نفسهفتتعقدعاماعشرين

الوطف4والمطالب،الكبرىالمشكلةلانالمعاهدةعقدبعدهذايمكنلاوتقضي،وانحرافهلسهرهبالسلالشاباخوهويمرض،وانعزالا

الوقتذلكوفيتحققتانهاالشعبايهامواريد،زيفتالاساسيةلا-حتىعملهفينفسهيجهـدفهو،مجتمعهوظروفطبقتهقيمبرعليه

بعد!القيادةتؤلفقدالوطنيةالبورجوازيةتكئلمعلىخطيثتهمعنزهاتهفيويستمر،سرهيكشفلاولكي،يرفت

التاريخيالمجالهووهذا،*سةفيهاعاشتا!تيا!قنرةهىووقىهتأبىوأخيرا،!بالسل..مريض(نهيعرفلاحتىصحننهحس!اب

عاماةالاعاشتلقدحقا،القصةاحداثمعطمفيهدارتالذياليهسساين!بعندماوحتى،المصحةفيالعلاجيقبلانقيمه

الطلبةومطالبة،3591عامالشعبيةالاشطلاقةاثناءالمعاهدةتوقيعقبليوهينيلافيهاالبقاءيسشطيعلا،حالتهساءتانومدالنهايةفي

وحسنين"حسين"ولديهابيئحائلاكأنتالامولكن،الزعماءلاتحاد.الموت..الماساةنكون..البيتالىعودتهوعند،فقط

ول.....مناقتربانبعد"الحلوعباس"نجد"المد!زقافى"وفي

يمسنمرر"حسنين"الالرملم،العامةالاحداث!بماالاشتراكوبين،الاوربرلميزبثكناتعملهمنالفرحوكابفالمهروجمع،املهتحقيق

ميلبةمقلالطعتالامتوقيمخولمعا،ولاوبعدىلائحعلألسلميإلعافقط،!الرلمظإلهائحئافطبيعسةإ!انفسهمالانجليزهيؤلاءبايديويقتل،حبهفييفجعتراه

".الثاني!ةالعالميةالحرباثناءالحلفاءوجنودجنودهموك!رة،وجودهم
بأنهمنهاوسخريته،ضابطاحسنبنتخرجبعدخىماثلازالما....ء.

..المحرء"المتعكافهتالديمحسابعلىتثريمنحلةمنحرمةمع!وجودتحتي

لاخمادها.ولكنفيهامساهمالاا!ظاهراتفيسيشتركولا،!اسخطيبة!ة"ارر!ز!اق"خارجالحياةكل!لاوتبهرلهم

العامةالاسبابلهذه؟تيجةنفسهاحولقوقعةالاسرةازدادتوركود،وبيؤسهاوطاقاتهاوتمرد!ا.لطموحهـ(ومنقذامتنفساتجد

الاسرةاستغرقت..و،الابموتوبسبب،ألامحزموبسببالذبنالجنودعنالترفيهوتمتهن،ؤنحرفان*الزقاقفيالحياة

الجديدوضعهابدأوهكذا،لوطنيةنصيباتتركفلم،مشاعرها،اليهاويئدفعمشينوضعفيعباسيراهاوحين،العاص!ةملأوا

لمنئسكلةحلاتجدوار،تعيشوارتمسيرانوعليها،سيئةبدايةةبهويغتكورالجنوديتقاذفه

تتحطمانالا،وضعهامثلفي،الاسرةهذهلامثاليمكنولا،حيلالهاالخطنفسفيتسركانتوانفهـئما"ونهايةبداية"روارةاءا

و!هذ(بل،ترحملاالتيالمجتمععجلةوتهرسها،وتتفتتعنالنهنعبيرفيووعياصدقاوتزداد،عمقاتزيدهانهاالا،ولإنجاء

فصسهبفنى،الاجتمأعيةالعدالمةمنخلا7مجمعفي،لهاالطبيعيعائلهاماتاسرةحياةتصورفالقصة..المتوسطةالطبقةمأساة

وا،المجتصعيشعراندونوتتفتتالاسروتتحطم،ويموتالانسانبعدحياؤهاتطوروتتبع-البدأيقمأساةكانتوهكذا-الصغيرالموظف

كانتماوهذا،ذلكعنمسئولةانهاضىتحساو،تتحرهـالدولة.المأساةهذه

يدركهكما-دائماماثلفالخطر،وقتكلفيالاسرةمذهلهمعرضةفي..الطرىمفترلىفيالاسهذهمحفوظنجيبوضعلقد

المصرسةناحيةمنيجداو،للمرضاحم!ميتعرضكأق"-حسببن؟لجوهذافيجلالهاتعيشوان،طريقهايشقانوعايها،الريحمهب

مماأواواو،الزمنءنردحاالكسبعن"نفيسة)ءتتعطلاو،طلبمجتمعناتسودكانتالتيوالظلماتالسحبهذهكلكوسطالجديد

واوللالها0الاسرةعلىهذهابداالمصلتةالاسلحةمنهذهمنيقفعندحد"لاالرأسماليالاقطاعيالمجننمعحيث..بعدهوما3591عاممنذ

*دويسةبكلوحقنها،*سرةعمرفيمد..الكالب،ولكنو(لاحزاب..والسراي...الاستعمارخيراتهرقيتسمالذي،المسشممر
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بماي!ترودانحسينالتطاع،شضا1انئ!ريفغيو!ممنممالبفضلاص!وةا،اولذبالشفاءولكنه..ا!صةاءمنقرب!!التيالمم!مكغة

والننطاع..موظفاوصار..الحكوميعملهيرباشركي؟ليهحاجةفيكانوتحطيمهاانهيارهاجرثومةداخلهافيتحملكهي،المو!تسبقالت!

..ضابطاوصارالحربيةالكا-ةمصروؤ"تيدفعانحس!نين،1وظروؤ،وضعهامثلفيلاسرةالحتميةالنتيجةهـوالتحطبهممهدا

شري!فة-غيروسيلةوالوساطة-يسريبكاحمدوساطةلولاالهثم3إ!مجتمعهامثلمجلتمعوفي

الاسرةاستمسكتفلو..لحربية1حسنيندخلولما،حسعينتوظفلما؟االشيءبعضالاسرةحياةاطالتالتيالمسكناتهذههيفما

ضابطا.حسينغداولما،موظفاحسيناصبحلماالشرفبأهداب؟!البائسالجديالوضعهذاالاسرةاكرادواجهوكيف

كانلقد...جمالمسحةكلمنخلتالتيالابنة..نفيسةثم.بمي!خلفانبمديزولالمذيالمخدرمتلالمسكناتهذهكانتلقد

نفقاقي-سافيوتساهم،اسرتهاتعينلكي"خياطةتعملانعليهامضاعفاتعنفجأة.برنكتذ!فخطيركدمل"،شديدةوالأماتمضاعف

لقد،"مومسا"اصبحتحتىدفعاالانحدارالىدفعتثم،"الضذيلةهذهكانتلقد،"والشفاءالا/دمالبه.بظنالذيالوقتفي،سامة

الرغبةفهناك"..والسقوظالانحدآرالىحيانهاظروفكلاضطرتهااسباباهممناث!اءبعضالاسرةحياةفيمدتالتيايضا(لسدنات

تستطعلمواقي"فيهالهاحيلةولاد!افيتشتعلاقيلمشبوبة1وسراديبملتويةوسائلالمسكناتهدهكانت..عليهاوالقضاءتغتتها

يرغبوولذابل..فالهاالزواجقطارلانالمشروعبالطريقتشبعهاانفلولاها،منهابدهناكيكنلم..ولكن..شريفةغيروطرقا،خلفية

اعادا!وقدألجمالها،يتيمةءكدمةفقيرةوهيآلمالها،؟أزونفيهاالحصولودونيكفيلاضئيلفالعاش.المودفيالاسرةلماتت

فيالابديةرقدتهيرقدوهو..وجاههوالدهاالمنصب،(لجمال!وروتين..وازماناهوالعليه

هيتدرككمارأسمالايلديهاليسانها.الصدقاتبقبورفراشهبدرب"قهوةفتوةيعملالذي..الاكبرالابن"حسن"ولولا

والقطار،يمرلعمر1و..لاذوجوبالتالي،"ابولاجمالولامالىلا"ولما(لاسرةعاشتلما،مرلمراتوتاجر"لمومس"وعشببقا"طياب

نداءول1تلبيانبدلاوكان..وتس!رتشتعلوالرغبة،يبتعدالتسكعجباةوعانى،ثراستهفيفشلوحسق،حيا-هافيمضت

فيخدممها...كاذباكانولونفسهـابصدقةوتقتنع،املبايوتتشبثوكان،"شارعابن"الفضبوقتابوهيدكلوهكمابحقوكان

فيوتستمر..وتنحدرفتسقط!،المجاودالبقالابنسلمانجابرلضيقضحيةوالدناوكانوالدناللمرحومضحية"حسينعنهيقولكما

متنقلةكخياطةعماها..الجديدةحياتهاطبيعةذلكلهاومهد..السقوطعوزفييعيشونكانوالانهمحسنيدللاطيكانفقد،"اليدذات

جابر!(عقبومن.جابرلقاءلهافاتيح..بيتالىبيتمنوفشل،تعليمهفيففشل،والفقرالشدةابنهعلىيجمعانؤيأبى

اسرتها"حاجةتمسالتيالنقودسبيلفيالهوانترضى"انهاثممرغماالشارعحياةالىواندفع،بهاالحقصغيرةاعمالعد"في

مومسى"و!."،كخياطةعملهامنتجمعهاكانتالتيالاموالهذهفمنبقروشميكانيكي"مستنكرايقولكمايعملفهل،غيرهاطريقلالانه

وهذء..حيا-هاالاسرةواصلتلماذلكولولا،اسرتهاتعيشكانتلم..!العملضاحبمعيومكلويتشاجر"اليومفيمعود؟ت

تزوجتكانتلو"حسنينبهالهويصرخحسيئيدركهاكماالحقيقةهىاساليبهايتمثلثم،ويعيشهاالحياةهدهفيينذمرانمنبدهناكيكن

لاضطر(ايضامومسىانهايعرفيكنلموقتهافي)خياطة"كنلملوبلالمرءعليهايعي!ثىالتيالطريقةانحقا..استخدامهاويحذقيجيدا

."المدرسةعنالانقطاعالىكلاناانهاعتبارعلىحياتهحسنعاشفلقد!تفكيرءنوعتصروالتيهبم

عملهاتهجرانهارغم،وانحدارهاسقوطهافي"نفيسة"وتسشمرلهتقولعندمااللهمنيسخر"!بوليسولااخلاىولارب"يوجدلا

ماضيها،منالتخلصلاسشطيعلانها،"حسنين"تخرجبعدكخياطةفلننظر..عبادهمنعبدانا"ويقولعبادهمنعبداينمسىلااللهانامه

ولقد".فكاكامنهتستطيعفلاشيطانيةبقوةليه1تشد"انهاوتشعرحسابعلىحكمتهيعلنلماذا..؟والدنااخذلماذا..يذكرناكيف

لمنطقيخضعهااناراد"حسنين"لان،النهايةفينفيسةحيلا.تحطمتشريفسةحياةثمةليسالهيعتقدوهو،"؟الضحايامنامثالنا

منيمضيلكيولكن،والشرفالقيمفيحبالا،والشرلىالقيمفالحياة..فحسبحيا6الاهناكليس..شريفةغيرواخزى

حياةتتحطمانلابدكان،كلوعلىإ.الانانيطموحهالىجثتهافوقالواقعفيوهى،فقطالمظاهرعلىتقومساميةعظيمةنظنهاالتي

نفسهاوهي..الحياةويلاتوتعانيامرهاانينكشفبدفلا،نفيسةالتيالنجمةإ!تلكمنفهذه،شريفغيرأساسعلىوتنطويتقوم

3(منالموتافظعفيالحياة"ينتظرهامالانالانتحار،وتريدجيدا،ذلكتعيب!صايتجرالتيالمخدراتاموالمن،(حسين"كتفعلىتتئ!

عاشتكيف،الشريفةغيرو*ساليب،المسكناتهذهكلورغمبدونيكسبوناناساهناكانحسنينلهيقولوعنهما.."حسن"

!؟العيشمنرزوفيعاشتهل؟أ..التعسةالاسرةهذهجباهبعرقعسبان...الشطارةغايةهذه..قائلايردعرق

كلرغم..وكفافبؤسىحياةوعاشت..*مرينالاسرةعانتلقدجيداويعييتمثلولكانه،طر/قبايلنقدماناكل،!!الاخرين

علىافنديفريدجارهمبهايجودكانالتيالصدقاتبعضورغم.هذا"جوبىبوالاب"روايةفيبلزاك"ابطالاحديقعمهاالتيالنصيحة

وتقتيركدححياة..لابنهوحسنينحسينيعطيهادروساتعابهيئةاخسد*امامكليسالحياةهذءفيتنجحلكي:يقولحيث

واعيةآلغير،الجاهلةالمصريةنموذجللام،الامقيادتهـأتولتومعانل!اما،كقنبلةالناسبينتنفجراو،كوباءتتسللاناما،طريقين

..المظاهراتفيالاشتراكمناولادهاتمنع..وجذورهاالمشكلةبحقيقة..!الحمقىفطعامالشرف

بعداسرتناتركتلماالاحهـتل!يكنلملو"حسنينقولفيوتشكتجارةمسن،الحياةانيابمنانتزعهالذيحسنمالبفضل

تساقالتيالعامةبلاحاديثتحفلتكبدورم،"معينبلاابىموتالاسرةطشت"فتوة"عملهومن"المومس"عشي!تهومن،المخدوات

الى"،وحسنينحسين،بابنيهاتصلانمايعنيهاكل.؟حيانااليهااحيانالهاياتيفهو،المجدبةجاتهافيحة1كالو،كالمواسملخلات

بالطبعوهي.."رفيركنالى!نهماالاسرةتأوىوان*مانبروكأنها،اللحومطعمتنسىكادتانبعدعنهافيسريخروف"بفخذ"

تستطيعانهاوتعتقد،العامةالمشكلةمنجزءاسرتهامشهـلةان!لعلم:قائلاذلكعلىحسنفيتهكمحسنينيقولكماالمعريبفلسفةتؤمن

اسراهناكانتعلموهي..العامةالاساليبالىالالتجاءدونحلهايشيروكأنما،!وصد!االلحمتاكلحتىذلكتعلمكمانماالمدارسان

للخلاصسبيلالالعرفولكنها..وضهامنوآسوأبلاسرتهاوضعفىخيراتليغتصبواالشعبوبخدرونيخدممونالحكامانالىبذلد

والشدةبالحزم..امكانياتهاحدودفيالتحركهوواجبهاانوتشعر-واقمهاوادركالحياةخبرالذيوهو-ايضاويشير،لانفسهمالبلاد

وصبرعنادفياسرتهامايتهددتناضلنهضست،انهاوالحق..والتقتيرمستنكرالحسنينيقولعندماالعياةحقهقةعنآلمدارستعليمبعدالى

هموممنجبههابماحرنهاعنللتنفيسفرصةتواتهالم"انهاحتىالعبار(تهذه1ن"جمإشيءكلالمدهـسةفييعلمونكمانههـمكطنهل"

واضطرتهما،وحسنينحسينعنالمصروفمنعتلقد،"واثقالهالعيش"ذءلسانعلىوقصدوفهموعيعنالكاتببهااتىالموحيةالصادقة

الذينالتلاميذ"انمع41درسةلهماتقدمهالذيالغداءياكلاانالى.واقعهوحقيقة،المجتمعاساليبادركتالتيالشخصية
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ولكن"الثورابنهورليسقط)اويفنف،حسيندونمن359(عاموجبةوالغت،"عأدةغمزموضعالشبعحتىالمدرسةفييأكلون

كيمات..السياسيطموحهدونتحولمجتمعهوظروف،اسر.نهظروفالاوضاعهذهظلفيالاسرةوساست،"بهتعترفانيندراذ"؟لعشاء

الاسرةواستغرقت"وائقالهالعيشربهموماسؤنهوانشغلت،والدهيكونماذا"حسينفكرحتى،والتقتيرالحزمرايةوتحت..العصيبة

بينحالتالتيالامهناكثم،"للوطنيةنصيباتتركفلممشاعرهااسرتنابفروراتنهضتكيف..وكستناغذنناكيف،لولاهامصيرنا

السلميةالمظاهراتفييشتركحسنينفاصبح،السياسةوبينابنيهاالارضيرىحينوعيدونامهويذكر،."القاسيةالظروفهذهظلفي

تلميذا"منهيجعلالذيبالقدرليسولكن،بالسياسةويهتم،فقطالبنطلونترقعكانت"لقد،المصابرة...الصامتةالمنبسطةالخضراء

لتخلفنهمكبوتشعورعنمنفسعالامهيقول"وحينما.."سياسيااطرافهقصتاخرىمرةالبسيادركهفاذا،قلبتهالبئمربلغاذاحهت

صارمةبنظرةترميه"الابطالبموتتحياالاوطانان:التائرينعنبقيتهوتستعملطاقيةبعضهمنتصنعئم،داخلياسروالامنهوجعلت

.الكلامعنتسك!نه"إلمحتيتاالاالبيتيلفظهولا،ممسحة

..الثائرةالجماهيروخدكلت،يمتعنفسهالوطنيالكفاحانثم؟؟كلههذانتيجةكانتماذا..ثم

الشرفمعاهدةبعقدالشعبالرأسماليونالاقطاعيونالزعماءوخان..والكعافالضنكهذاكلرغم،النهايةفيالاسرةتحطمتلقد

ذانها،حولوتقوقعت،ندسهاعلىالجماهيروانطوتإ!والاستقلالومن،موظفاحسينمنجعلتالتيالشريفةغير؟لوسائلهذهكلورغم

ولمحردية!بعمقوتعيشها،الخاصةمشاكلهاتجتر..ضابطاحسنين

الظروفاوالبيئةالسياسيحسنينطموحيجدلموهكذا،التسللاوالانفجارهوالنجاحسيلي-كنالم؟؟ذلكحدثفلماذا

تنصهرلم.بورجوازيا..أنانيافردياطموحافأصبح،الصالحة؟"شريفةالغيرالاساليبواستخدام

الطموحفيالالهامتنفسماتجدولم..السياسيالكفاحفينفسه،والوسائلالاساليبهذهمثلاستخدماذاالمرءينجحقد..حقا

ناتريىالتيالمتوسطةالطبقةقيمبكلفافنلأت..الانانيالفرديفردكطحل..فردينجاحولكنه..والفضانلال!مكلعلىوداس

الصغيرالبورجوازيحياةوعاش.فوقهاالتيالطبقةمظهرفيتبدروقد..افرادبضعةاوفردذلكفييرضجحقد..الحياةلمشكلة

وماذا..للناسيبدووكيف،نفس!هفيالايفكرلا..اناني:بعمقالساحقةالاغلبيةمشهـلةلايحلهذاولكن..مشكلتهمحلالىيصلون

..الخ..عنهيقولونمشكلةحلطريقةاو-خاصةحالةلارصوروالكاتب..المجتمعمن

الا!يرساقهفي!كرلاكان،ا!تفيمياوا!رهكانحينماالنماذج..الانماطيصورولكنه..حالاتبضعاوحالهتمثل!ردية

جناعةلابيهيرجموكان))بل،بلستهحلتالتيالكارثةفيولا.لابيهطريقويرلسم-الشمبمنالعظمىالاغلبيةتمثلالنيالعامة

.الناسامامبهايطهرانيجبالتيهووبمكانته..بمقامهتليقرائعة.السليمالعلاج

ذلكفيالاخفاقيعدوكان"الامرلهذالميكترثااخواهوكنلمبينماالجديدةالرسالةبمجلةنثمر،لهحديثفي،نفسهمحفوظونجيب

اشفاقالا..خياطةاخهعملعلىواعترض..نمسهكالموتكارثة:يقول37عدد

تشبعوقد-وهو..!لخلياطةاخايكونانير-دلالانهولكن،عليهاوهي"ونهايةبداية"قصةتناولتهاالتيالمصريةالاسرةخاتمةان"

بمظهرالناساماميظهرانويود،الجوهرلاالمظهر-يهمهطبقتهبقيم..سعيدةخاتمةالواقعكيكانت..جميعاافرادهااعرىحقيقيةاسرة

التلاميذعلىفيكذب..الفقرويلاتيمانيكانولوحتى،والمغنىالثراءاناستطيعحتىبمأساةهكذامنتهيةقصتهااعرضانفضلتولكنني

وحين.عقاداتلهمتركوالدهانمدعيا"كتابتهاعلىبعثتنيكالثيبانفعالاتالقرهـءعواطفاشحن

التربيةمعهددضولر!ضالبكاكرياعلىحصلماحدثوهذا-"ونهايةبداية)اسرةمثلاسرةتستطيعقدحقا

بخ!يلانه.بالمجانالحربيةدخوليرفضلابينما..المجانيالابتدائن..الامانبرالىنصلان-الكاتباليهايشيرالتيالحقيقيةللاسرة

الحالةفياما،"بالمجاقتعلمت؟نيالناسسيعرلى"الاولىالحالةولكنها..الشريفةغيرالملتويةالطرقهذهعلىمعتمدةلمشكلتهاحلالى

المدرسة!كاتبالا.0؟حديعلمفلنالتانيةوهذا..نموذجاليست..عامةلافرديةحالة..واحدةاسرة

نفسهمنتنبعثوكانت...الدوامعلىمتمرداثائراحسنينوكانلقد..بمأساةالقصةهذ.انهاءعلىبوعييصرمحفوظنجيبماجعل

الوعسيبعضفيها،كاشفةواشعاعاتنورانيةلحظاتاحيانايصورهالم..عممهاو2لكنه..الواقعمنالحقيقيةالقصةالتقط

متمردةساخطةشعوريةانطلاقاتمجردكانتولكنها..والادراكاسرمنالساحقةللاغلبيةنموذجاوجعلهاعممهابلفرديةكمحاولة

تنبعثوكانت...وسيلةبأيمنهالتخلص.نريدالقاسيوضعهاعلىمعينةبانفعالاتالقراءعواطف-يقولكما-يشحنحتى،شمبنا

لمحسينيقولفهو.العامالصالالحيظنهماخلفتتوارىالتيانانيتهمنوجذورمشكلتهمحقيقةيدركونليجعلهم..القصةكتابةالىدفعته

ويقول،"طغيانهافيالتماديءلىيشجعهاللاقداريستسلممنان))سليما.جماعياحلا..لحلهايندفعونثم،وعللهااسبابهمويعونمالمميهم

معين.بلاابيموتبعداسرتناتركتلماالاحت!لاليكنرملو:بايمانلامهاسرتهلمشكلةوفهمه..القصةفيحسينبهقامالذيالد،رهووهذا

اغنياء!جميمانكونانيجبافنا-:لحسينايضاويقولالمجتمعمنخيرمجتمعوفبى،حلفيوتفكيره...امتهلحالووعيه

!؟مذ(يكنلمواذا-.فيهيعيشالذي

..مقراءجميعانكونان-ولوالخاصةمشكلت4يحلانالايريدلاالذيحسشينبعكس

؟!هذايكن"واذ-منيتجزألاجزءالخاصةمشكلتهانيدركولا..اسرتهانقاضعلى

..ونسرقونقتلنثوراذن:بحنقفقالالىطبقةمنينتمقلانيريدانه..مجتمعهومشكلةاسرتهمشهـلة

!!السشينالافمنذنفملهماهذا:بوعيحسينويردوضعهاوحقيقة،اليهاينتميالتي(لطبقةلظروفواعغير،طهـبقة

دودس4،مسناغنباءالناسيركونانحسنينحنقيرنبروكأنماحسنينيستطيعقد.يتحطمانالتنيجةف!تكون..مقهورةكطبقة

فهو..المساواةفيرغبتهلا..المساواةيريدفهو،عنهممتازيناـوالنموذجحسشينولكن،غرضهالىالوصولفيينجحان"الفرد"

حياتهسمعنلحسينو!قول،المرموقوالمرفيالاسم!علاءيحبمنا،ليصوروالكا.نب،الوسائلهذهبمثلذلكيستطيعلاطبقض4يمثلالمذ!

النظيفبالمسمكنننعمانشكولاحقنامن..ننغيرانيجب:البائمممة!النموذجحسنين..العامحسن!بن

لانالمساو(ة..؟لمساواةيريد!هو..ادموقوالمركر،الصحيو(لأكلالمن!نيجةفتكون..واقعيغير،فردياحلايريدحسمنينان

اذنانها..الناسمناقلهويبدولالكيالوحيدةالوسيلةهيهنا..طبقنهوقيم..حياتهظروفصحيةانه..وينحطميفشلار

..تعانيهمماتتخلصانتريد.انانيةساخطةثائرةاحساساتمجردقنىانه.فردياحلاتحللاوانها،مشكلتهبحقيقةوعيهمحدمصحية

.(لمامالصالحخلفتتوارىفقطانها..ذلكبعدالغيريمنيهاولامصرعمتالتيالمظاهراتفييشتركفهو،متوثب،متطلع،طموح
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حتما،الامر!سي!نكشف..اما"!يتبددقواهتخورحتى،امرأةانهاباتمامالتصخيةحسابعنىكان..تعليمههواتمامهانيدركانه

ويلقي.فائدةلا..(ختهانهاالناسسيعلم..(لرائحةوستفوحير-درك،صنوانحدار..كخياطةنفيسهوعمل..حسنعليم

لانانيتهضحية..المتهاقةمجتمعهلقتحضحية،النيلفيبنفسهويصبح..الخلاصطريقهولنفسهيجدانما..ولكق..ذلككل

نايستطحيعلاوانه،وضعهحقيقةيدركلاالذيالاحمقوطموحه.نجمتهعلى.8.مركزهعلىيحافظانهمهكليصبححتى،ضابطا

المتوس!ةالمطبقةمنلفردكنموذجانه..طبقةالىطبقةمنينتقلوقفمنكلأنقاضعلىذلككانولو،وسيلةبأي،رأسماله!لى

دلكحاولوادا..فوقهاالت؟الطبقةالىينتقلانيسشطيعلاطبيعة.نحددالتيهيالمرءعليهايعيشاتىفألالريقة..جانبهالى

الخاصةمثسكلتهانيدركلملانهحسنينتحطمولقد..فسيتحطم..تغ!كيرهونوع

قالتحينصادقاوصفاامهوصقنهلقد.العامةالمشكلةمنجزءفيحبالا،"ثريفةالغير))حيياتهيهجرانحسنمنيطلبانه

"!حالناحقيقةالغبيعقلكيدركانهيهات":يومذاتلهكنت..اعماقهمعرياحسئلهفيقول،لنجمتهصوناولكن،الشرف

ذفيسة،واش!حرت،عنهيهبحثالبوليسزالوماحسنهربوقداما،والارشمادبالنصحتهتمفلم،النقودالىحاجةكلعامقبل

هامةودلالةمغزىلهاحسينونجاة.حسينونجا،حسنينوانتحرحشينان،اللامعةالنجمةهذهعنالدفاعألايهمكفلاضابطااصبحت

الوحيدهوفحسين..الاحداثتطوراليهاوهدى،المؤلفارادهاانمنوقتهاحنقهثارلقد..الحربيةعصروفاتدفعاينمنيدرك

وضعوبيننغس!هبينلاءمالذيهو..السليمالسلوكسلكالذيان،فيهفكرماوكل،للشرفيترلمولمكنه،الخسفتسيمهالحاج"

.."للاسرةواخلاصهاوعقلهاصبرها"فيامهيشبهفهو..اسرتهالوقتذلكفيحتىانهاي،ءإيهاالتستر!جبؤض!حةحسنحياة

فهوالاعتراضيستسخفولكنه،كخياطةاختهلمصيريئلموهوعلىيخشىولكن،اخطارمناخوهلهيتعرضفميمايفكريكنئم

اننا"و؟سرتهمأساةعنمسؤولالمجتمعانويعلم..الحالي!دركانه..تذريفةحياةمعاي!بدهانحسندعوةيرفضوهو.نفسهسمعه

اللهكاقاذاوانه..الكثيرةمصا"لبنامسئوليةاللهتحميلفينغاليسبيلفيويسلك..كتفهعلىالتيالنجمةبل..الشرفيعنيهلا

يقولهكذا"معاشهقلةعنمسئولافليس،والدناموتعنمسئولموجوداحسنيكنلملوفيتمنى،لثريفغيرسلوكاعليهاالمحاضة

الحياةلحقيقةادراكهويزداد!والله..الاوضاععلىالمتمردلحسنينوحيسن.!ضابطا..اوجدهالذيهوحسنانمع..الاطلاقعلى

"اساور"حسناعطاهحينمانفسهثارتلقد..باضطرادوالواقعفيبل،اخيهمأساةفييفكرلا،يجدهلاحسنعنالبولمي!ىيبحث

يترددانوبعد،عملهالىبثمنهاويسافرليبيعها"المومسى"رفيقتهالابد."الىفيختفيبعيدبلدالىي!فرلو)ةلحسنويرجو،فقطنفسعه

فمافىا..بالثرفوالتمسكالمرفضيستطيعلاانهيدركلحظاتان"و،الثماروقطفامانيهبلوغعلىاوشكانهحسنينيشعر

ش!ث!ايويعرف،"!وجائعشريف"0.جائعوهوالشرفيجديهالخياطةهجرتونفيسة..مختففحسن((الاكأضارطورفيالماضي

جملةفيمأسانهمويلخص.."الوكرهذا"الىحسنسا!خطوبتهويفسخ،حطةسلوكهفيزداد!محترمةانسةواصبحت

كالدجاجانهمكذلكويدرك.."قاسيةوحياةضائعةاسرة"واحدةيستطيعولا،قديمةدقةلانها،افنديفريدجارهمابنة"لبهية"

لهممحيدلاانهايضايدركولكنه..القاذوراتمنرزقهـميلتقطونقولهحدعلىيريدولانه..الناسامامبهايطهر؟ن-الضابطوهو

عندفاعحالةفيكانوابانهمبعدف!يماذلكويبرر..ذلكعناقبعد،يسريبكاحمدابنةفيخطب.."ارقىوسطمنفيوجة"

للانهيارمعرضةكانتفأسرتهم..القتلحتىتسننحل(لتيالنفساجملمنبهيةليستوهي،قديموقفقضيةكبهمعنوهميةقصةلهاختلق

احد،يمرضكأن،الايراداتعنالمصروف!اتزادتاذا،وقتكلفبميتطلعالتيالراقيةللدفياكرمزالطموحتمينبعينيهتمثلت"ول!ها

حد.عنديقفلامماأوو2..0الكسبعننفشمةتتوقف(و!"وحياةطبقةكانتمابقدرفتاةتكنلم..جنونيبشغف

الناهـ9وكلامبالمظاهر..الباليةبالقيميتمسكلاحسينانثمولكنه0.يظنكانكماالاحننضارطورفييكنلمالماضيولكن

كميرانتماثر؟نلوننعشىاننشنطيعانناولقولى،حسنينيفعلكماسامهمضاعفاتعنفجاةيتكشفخطيرك!عل"حسينالركهكما

حتىيتوظف(نما،ايضاكحسنينليسوهو..الناسبكلأم.."والشفاءالاندعالبهيظنالذيالوقتس

مطامحلهانحقا..الانانيطموحهوراءويئدفع،الوضعيتناسىفيالمهموليس..زواجهطلبيسريبكاح!داسرةفرففست

يرفضوحينما.اعمىبحمقيندفعولاالواقع،يدركولكنه،واحلاماومعارفهاالاسرةاتخذتهاالتيالرفضاسبابفيولكن،فحسبالرفض

لهيقولبهاكاتبايعملاتيالمدرسةباشكاتبابنةيتزوجان4اختوانحياته،وحقيقةحسنوضعوهي،والتشنيعلاتندرمادة

.بةيمنعهألمذيا(لخوفليس)..ولكن،"خوافانت"الاخيرحسنينوجهعلىالصفعةوهوت"إ!قىتزقتعملكانت"نفسية

الىحاجةفيزالتمافاسرته"حقيقتهعلىالموقفاثراكولكئهب!!هشعيماونثرتهيافوخهعلىهوت،الثقيلةماضيهمطرقةمعهاوهوت

بهيةوهجرهحسنينتخربمبعدالاالزواجفيءلفكرولم..معونته5!الاحتضادطورفيالماضبمانيظنكاقان

الامر.اولفيلاخيهعنهاتنانلقدكانانبعد،لنفسهفخطبهاالبيتالىحسسنجاءانيلبتفلموالضرباتالصفعاتوتولت

الناسبينتفصلالتيالفوارقى"حقيقةكذلكيد!كوحسنينيموتانه،تحتضركرامتهانحسنينوشعر..خطيرةباصابةمصابا

اتيحتحينضابطاصارفحسنين،الفرصتكا!عمموهي..."عامةحسسنماتلوحتىسينكشفبدلاالامران،قاسيابطيئاموتا

يربطوهو.ذلكلهيغلملالهتعليمههويتمالمبينما،الفرصةلهكابوساان"!رائعةفضيحةهيعةعاىالبيتمنالنتانةستفوح"و

وهي-اسرتهفيانهمويعرف..المجتمعوآلاماسرتهآلامبيندائمايتنفس"والبيتمنحسنيفرانوما..صدرهعلىيجثممخيفا

بعضناناكلاننا"ويقول،بعضابعف!مياكاون-المجتمعمنصورةفأخته،السكاكينينقطةالى/يىعىحتى"جدإداملاعماقهفي

بفخذ"شهـركليجيئنادامماحسنبتهريحنسرانينبغي..بعضاالضربةهيفهذهاذن.للسكلارةبيتفيضبطتقد"نفيسة"

لقمتنالناتعددامتماالخياطةباختنايسرانوينبغي...خروفماضاثارمناثر"(نهوشعر،المطافنهايةهيهذه،القاضية

بانقطاعييسرانينبغي-حسنين-المتذمرالشابوهذا-الجافة،هوهذا،كان..المستقبلعنفضلابالحاضرصلتهانقطعتمنطو

يا...بعضابعضنايلكل..موتعليمهسيتمدامماالتعليمعنأعلببقاياالمنهارطموحهتشثثثم."!/كونولن..يركونلاولكنه

فحسب،اسرتهملح!اةلصس،صادقوصفوه!اي!،!ياةا!..وحعئممهر(لتماولكنها.."الفورعلىاءرفهالاا!طلادعيتميتةكأنتلو"

الصغ!،السمكيلت!مالكبيرفالسمك،كلهالمجتمعلحياةولكنواحساسبغصبمسشعرمدفوعا"الشارعفييقتله،بانوهم..حية

؟إوهكذا...الاصغرالسمكيلتهمالصغيروالسمكنفشهاستقتلانهاواخبرتهأوققنهحينولكنها،"بالواجبمعذب

للعجبيا"فيتساكل،و!رقهقر.علىتلحالفرةهذهوتظلي!نشمبتوعاد،"ب!باوهوىعاتقهمحنتزحزحتقرللأحمللى))باىلتمعر

راضشعباننايقالهذاومع..رحمةبلابنيهاتلكلمصران..ويظ!رالناسويتجمع،النيلفيبنفسهاترميانماولكنها..بالامل
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لم-الموتهو..وراضيابائساتكونان،(لبرسمنتهىلعمريهذا..
والحظهالجاء؟شكذلكمنهل..تغلعيلواصلتالفقرلولا..كفسه

حزوصروأكنيحاقدالست..ورانيةهذابادنافيالمحترمةوالمهن

\ءس.اكا!أس09(إ!مطلومةامةولكننيفردالست..الملايينوعلىنفسيعلىحزين...

وجنورها،محت!عهومشكلةاسرتهمشكلةبادراكيركتفيلاهوثم

بها،مرتبطة،العامةا"ساةمنجزءاسرتهماساةوان..واسبابها

فيويفكر،كشر؟يقرأولكنه..بالادراكيكتفيلاهو.بحلهاتحل

المرجمماكهـدونالدلرمزيالاشتراكيةيقرأ..والمخلاصىالحلطريق

العكئى!ه،كئهإشتىبعؤؤلىاررينمعيتعارضلاالاشتراكيالنظامانويعرف..ا!نكليزيةعن

الصغر..منذواخرامهابحبهاتشبعالتي،الاخللاقاوالاسرةاو

!يررت7.بيناحضانه.يعيشالذياجتمعامنخيرمجتمعفيدائمايفكلكانل!!

36833-ررفرى133ء.-عىمنشيءنفسهفيعتري،ضعفناحيةحمسينطبيعةفيولكن
وانحقعلىيكونانفيمسرورايجدكانلقد،و(لصوميةالغموض

يسيءانفيسرورهتركز"هذامناكتربل،فهمهالناساساء

"لادارنالذيالسروركذلكغامضسرور...حقعلىوهو،فهمهالناس

ماسوشيةمرضيةحالةانها.."القضاءلعنتيستسلموهويخامره

الاسمرت،،،الغميقالخندقراس-سورلا!أرع،بالاشراقييحدموهو.عاناهااقيالطروفقسوةمنبهلعلجا
-.*فييشركولا،ايجابيعملنحويتجهلاولكنه،افضلوبمجتمع

ماثم..العامةبالشئوناهتماماحسنينمناقلوكان،المطاهرات

التيالاشتراكيةانهاأإ..للعلاجطريقايراهاالنيالاشتراكيةهي

..السليمة(لعلميةالاشتراكيهليستوهي..ماكدونالدعنهايكتب

يلانتتراكاتجزءانهاوفهمه،اسرتهماساةادراكهحسينمنيكفينا..كلعلى

يريدهماوهذا..للخلاصطريقفيوتفكيره..مجتمعةمأساةبن

..السليمالواعي،الواقعي،العلبمالحلنحويتجهوالكيالقراءمنالكاتب

لير.12.وسوريالبنانفي.ضرور!ةحتمية"ونهايةبداية"مياقيةىنتوهكذا

استرل!ينانحنبهان:الخارجفي7!فانلد!ىنفحمن..والواقىاسسطةومنطق،ألاحداثتطور
وامسصاها،بوعى(لمول!ارادها،..هادمه..واعيه..وامعيهلهايه

دولارات6اواسجنان،ذلكيعرفلالسهوهو...سيثهنهايةوينتهي؟هره

."السجنمنالحالبطبيعةنجوتاقتلانعليقدرواذ(!اقتل(و
دولارات.1:اميركافياثلم..الزمنطالسرهامهمايكشفانايضالابدكانونفيسة

اكظع!"هيتعرفكماالحياةفيماينتظرهالان،نحبهاتقضي
ريالا.15:الارجنتينفي.ا."!الموتمن

الانافيفطموحه،بمأساةحياتهتختمانكذلكبدلاكانوحسنين

يحققه،انيستطيع!وهو،حياتهفيهوتتركزعليهيسميطرالاحمق

يعادلهام،او..لل25:الرسميةالاشتراكاتكمسرحية،"ونهايةبداية"قدمتوحين...التراجيديةنهايتهفكانت

انتحادءلان،وهدفهاالروايةلروحمناقضوهذا،حسينفيهاينتحرلم

مقمما"لاشتراكقيمةتدفع.المحطمةآمالهعنوتعبرالمنهارلطموحهتجسيمهنا

؟لسليم،السلوكسلك!نه،نجاالذيالوحيدمهو،حسين(ما

بريديةاومصرفيةحوا!ة!طو!ر،العامةالمشكلةمنجزءوانهااسرتهمشكلةحقيقةوادرك

استخدامالىاضطرانهثم،افضلمجتمعوفي،اق!لخلاصىطريق

دلكانادركولكنه،يعيشلمكي-واستههو-الشريفةعيرالوسائل

وهو..سليمجماعيحلهناكبل..الصحيح(لطريقليس

لا!لاذاـتفيقراناكما-البعضيفكرانحقاالغريبمنولعله.ألاشتو!كية

عندوذلك،سعيدةنهايةوجعلهاالروايةنهايةتغييرفي-الصحف

الادارةمعبشأنهاعيتفقوءن!ب،اساسهامنالقصةيقوضذلكاق.للسينمااخرأجها

واع..هادفعنوان،نفسمهالروايةعنوانان..ومضمونهابمخنواها

فلزم..مأساةالبدايةكانت.."ونهاية..بداية"بدلالتهايوحى

والحض(لجاه"فيهمجتمعظلفيوذلك...ماساةالنهايةتكونان

إلىالمرأسلاتتوجه"إوراثيةالمحترمةوالمهن

،123.ل!صبيروت،الآدابمج!لةالعربيا!دبفيرواياتمنظهرماادوعومن.."مرفوظنج!ب"

اشجمااروعمن،حلاقمحيابولمحم!"ولهايهبردا.في"ان

المجتمع،اعماقل!انرمفت،صادقة..و(عية..هادفةروايةانها..

.العلاجطريقورسمت،الشخصياتخفالاوعرت،جوانبماواضاءت

الظاهر"عبدخمنممتمحمود"
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مو5هـهـهـ!مبسممبمبميمبس!-سررهسسيمدتهحتهمد5خي!عبقب55

تق!

ض!مم!!رالع--

الصحرتلكنبلغانسوىبظللم..درأعكنتعدعقوراء!ال*إهامبكلجمدت

الحلوهجاتمتبالمنم!الكلملسعمعوبعوززبعينيناالراههتلالنظراعهسإهقا

ئمتب.. المهوملحاحقةاكوأدفىهمامت

حلوااريحعبعادوملالسىازهرص!شح

سلنلائبألعالمهنلافيقلباناللهدتبنةالعذبةا!ممرءلمامهبسم!ا

نعمب:قامقتقدمبحوياقلظامبتاهت

نمب:قاثةتكلمموجياقاكاامامهوناالشطبحرأممتدخاكحتوع

واحدكأسفيووحينانمزجامبسومقيبقلمأناسعفناياكافيومهبجب

العادهيالمومةهتبأءسخرةءلى،ألحب-..
هاتلسلطانكالخصرإلحح!تسالنتر!بإالالن"او!لكنت...كالت...كنا"

..الغثبهاحبسحمامدابعدتنضجلم

واحدكأسفعتعبوحينانمزنعأعبحمبمقيمقلمنا
..."أالت"

رشفهمناكلول-ب!مت...!!لمت..ج!دتكلماتأ
شعرل..كلاحاالكأهيفوقولنكترن

نبحما"لاكهب""*

حموحنللموجفوقكناز!ورر!حمحظفها!ادز"رفتوأ!ك!مة

لناكانالعالملعبمناكنبيدكركىمثلسعبرواهجماعبلمحعبمثكامساور،الر-ل"3

عحباحينكناباناللبحرعينلاولينقكرلمحسور..ثبماءقممايصعدامبعثبونفاللائر

نوه:قاعيتنلببحعبياقلناامبالنومبتدمنعهعينالىألامامنصهعدهووألبسمة

نعم:قالتكلمموجياقلنلانمبذولازاداكانتما

مأكولاصيداكانتما

واذا.حاكبتحيعحهيعبيالمبوعللذكراكاللثلياوالسامعبؤهي.شوعب

..الديجومبلمحعيمبمسم!لعقأمسودهبمة القاكغدأ:تقولينوولمحالتأ!ىصدأحرلا!غنتهلحنا

فهارهبزهوةوجتبىعلعيللناانبولناتثاهبفمب...معطاهبالحنتاهبدد..ممبر

سلطانانألحالممبحابفوعووكلئا

صعباخاالحبكلماتضحتل..نعبندي

...لقيااسنلورةفيلمعبني

لضحمتمبيئاحمحمالاأدضاه..-.
...التبل!غتلأءألحعقاهللسمغاكنا الحعبجماحاتلعبثباهلسممغثكنا

اذا.لندت..كانسالنلكمىقماا؟،هبتبانبفعبح!عبرفهب!.هعبولنما

حدتنالددحمدتكلماتهبوحاناالعمالمكثاهبصلت

..وماتالحبزهرصوحفراقلف!رومازسدمعلموكأنا

دثمقاقلفظيمزقهال!لبأننسمعلم

ادمم!!ماؤك!"عزبزعبد!هرةالقلاالموجصخا!رحرفيزسبحكنا

!

!ى*س!ه!عأه55!5555!!!ه3ه!ه!ه!ه!ع!
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ممصرم51لمحا1-ل1لألأ2طدساج!صص!لماا1

--ص---ص---!د-!-//رز-./ةاكنئ

رو!!!!!!!!!!!!!!!--!--!3!ض-!-"!*
"!ص"ص!ى!ر!!ص:?!ص!ص!رصكل!ص-ص!صشبرفيممر*!3-3-!ص.

-3*-*كا

المرحلةالىينتقل،المذانيةالمرحلةتلكالناقدي!تخطىانوبعدافسظجي

احكاماصدارثمبعدعلىالفنيالعملوضععنبم4،الموضوعة

ثمةانالقوليمكننادهذاومثاليةادعملهذافضائلتظهرتقييميةفؤاداحمدنعمتالدكتورةتاليف

عنصر...ناجحادبيمنقداينكوينفيينتتركان،مضناقضينعنصرين؟لقاهرة-؟لخانجيمكتبة

لهتعيزوعدمجهةمنادفنانمع.نعاطف..موضوعبموعنصرؤاتبم

تسبببعضهماعنالعنصرينلفصلمحاولهواي.اخرىجهةمنالاقلهاحاجتنامثل،الموضوعية(لنظرةالىحاجةفيقطكناءأ

القشامروالناساشعر"نوعمنالذوقيفالنقدالنظرةفياحاديةفيهايموتوالتي(لقيبمفيهاتختا!التيتار!خنامنالفترة.اللكفي

منالاولىللمرحلةالتافدتخطيعدمعنناتح".ركباذاالجيلهذابناء3و.الثورىللجديدمكانهليخلىالمحافظالغديم

ويحاولالشعريةالسرقاتباحصاءيكتفبمالذىالنقدانكما.النقدالعصورنودعادفنحن.جسامامسئولياتعاتقهمعلىيحملوق

الاديباياهيلقثناالذي"الدرس"عنوباشنمراردائماينقبانمنالاصطلاحهذافيمابكل(لح!يتالعصرونستقبلالوسطى

صكيحقهم!بما!زمالتعاطفعنصركللىيحتويلاالذيالنقدهوأننااعظنبارنافينضعاندائماعلينايجب،وانسانيةؤلسفيةمعان

عليهللحكمالعملذلكبابعاديكتفيالذيلنقد1وهوالادبيللعمل،اكتافناعلىعنوهاالواقعوبالمسئوليةالمرحلةتلكرثوريةوامخون

منه.نابعةغيرتعسفيةباحكامنسبقبانيلزمناانهاذالمسئوليةجسامةمنيضاعفالوعيهذاوان

الاولالقسممفييقعفؤاداحمدنعماتالدكتورةالسيدة3*ابوحتىالاصداثتحركالتيبالقوانينتمامانحيطوانوالاحداثاتاريخ

يكتفي(لذيالذوفي(لنقدقسماعنيالنطرةالاحادي(لنقدهذامن.فيهاالتحكمرعننا

يكتش!سفانللانسانيمكنلاوالذي،التدليللونالانطباء،تبذكرالس!بدةلكتابقراءتنانالا،معادامكرراالكلامهذايبدووقد

الاخيرذاتلاقالناقدذلكيقتمهالذيالخالق؟لاديبدؤيةصللألهمنكصاثارتقد"الشاعرناجي"ءنفؤادأحمدنعماتاللأ!كتورة

النقدمنالنوعهذان1الا،الاولبذاتكليااخمنلاطااختلطتقد.جديدمنذهنبمفيالقضاياهذه

(لفنيالعملمنيقتربلانهالمصدقمنمحدورةبصرجةيتمتع،الذاتيميدانتسودشاملةفوضوثمة،البعضبعضهاالقيمبيناختلاطثمة

للعملالسريعةالاستجابةعنالمباتنرالتعبرزا،ية:معينةزاويةمنبانيلزمانيالفوضىوهذهالاخنلاطهذا.العربيالعالمفيالفكلر

ثم.الفنسانية9لر(لكليالتمثلعلىيعتمرالنوعوهذا.الفنياليوميحديثنافينستخرمهاالىتيالاصطلاحاتبعفىمعانياحدد

ادنيدونملحوظةاوصغيرمقالفياوجملةفيعنهاالتعبير.والنقدالادبالاصطلاحينمثللهالىنجبقتعريفعلىنتفق؟ندون

منهجي.اطارفيالنقدية،الملحوظاتهذهمثللوضعمحاولةالاريبذاتعنتعبير-الاخصعلىوالشعر-مامةالادب

عنكاملاك!ابابكتابتهافادحاخطالدكتورةالسيدةءوتخطىالعالمهذاالىينظرحينمافلاديب.بالضرورةمتفردةهيالتي

لانهوالمللارتمالانسانينتابصفحاتعدةفبعد.انطباعاتهافتستبصدالعالمذلكتنظموفردبةجماليةعناصرذاتهمنعاليهيسقط

ناجيالشاعرشخصيةتظهرولاالناقدةبشخصية(لموقتطواليواجهحيويةضرورةذوانهترىعااهميةوتؤكدلهفرورةلاانهتعتقدما

لمماما.الاالانسانيةذاتهيانهاالاديبيدعيالتي-الداتتلكعنللتعب!ير

لاعمالتقسبيمهاوهوالاالد؟ننورةالسيدةفيهتقعاخرخ!وثمة.جمعاء

صبم:93ص)العزلشاعرعنفصلفهنالك"اغراض"الىالشاعرالذيالننيالعملالوجودالىياتنتلكالاسقاطلعمليةونتيجه

لشعرواخر(،7ص:؟7ص)الوطنيلملشعرخصصوجزع(61بتاسأيمكنالالذا.للعالمألاديبذلكر؟يةمنصغيراجزءايركون

8(صىع:84)صالمهجاءثم()1(84ص:.8ص)الرثاء..المناسبأتننظرانعلينايجببلانفرادعلىلننقدهاعمالهاحدذمزلان

الذيهذاالجامدبتقسيمهافهي.(!8ص:8ع)صىالمدحواخيرا.كالانسانتماما....ويتطوري!نموككلاد،بايلاعمال

بالمدرجةتشييدلاعادةمحاولةألادبيالنقديصبحالفهملهذاوتبعا

لعله..بةالمناسحناتشعرمنالمرانىاعتباريمكنناهل"ا"حيثمنتشي!راعادةمحاولةوهو.تقييمذلكبعدهوثم،الاولى

السيدةقادالذيهو،بكاتيبدأالذيالمدحهوالرتاءبانئلالقلللفهم،بيشانبعدالاامامهالذيالاديبذاتيتفهـمانيمممنهلاالناقدان

تلكلملاحظتيللقراءبعضيثوروقدالخلدهذامثلىالىالناقدةالت!ربةتلكمثليجتازانامكانهفيوليس.لتجربتهمماثلةتجربة

عهنامتنعاننىا،للمناسباتثهـعربوجودضمنياعتراففهيقوالثهاعليهلتملي؟مامهالىتيالاديبلاعمالنفسهي!ى!مانبعدالا

كهب1اننبئحيتاصروقتالىذلكمرجئاالموكوعلعذافيالخوضغيرالشاعرعالميدخل(نالناقدفعلىالمختلفةو؟حكامهاال!اصة

هذهلهيهاعالجألعرببىالروسانتي!يالشعرفيا،زدواجيةعن!قالا،رات!،النهوعملية!(ل!حفوالىروتكاملابناءيرض!مودهواىالمنطقي

بالتفصسيل.المشلألة.حركنهاحالهفيالاديبدؤيةتشيي!!عيدا!،بألاخنصار
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وطيةالمشتعل"وترائحةشعرهمنالمنبعتالابيةوريوالشاعرالنقدعلىمقدرتهامنكثراإفسدتقدالاقدميئنهحلحيهتنهح

كقوله:كاالحكمنشعرهيخللمالمتكبرالمتواضعالسريسةالاستجابةعنالمبمالئرال!نعيبرمقدرةنفسهاوحرتالذوفي

الذ(تيةالعاطفيةالانطلاقاتلانكتيرامزاجهايلائمأجدهالذي"لامر

السباعبالج!بفةيقنعمناالحيأ"حبصارقمد".أكبيرحدالىكتابهافيمتنثرة

26ص"اعال!فيالجبنوثبتير!اينالسمحوعكسارر!رءا!ةجا!ة!لىد!لالتقسيم!زاانجطنبالىهذا

بالشاعر-؟لصعحةنفسىفي-سطورعدةبعدنفاجأانناالااتجاهلنايبينلا.لهتشريحهوالنحوهذاءلمىالشاعرفتقسيم

المزاحفي"منغمسا36ص)الاباظيالصحنفيمتغزلا؟لحكيمفيالنافدةل!جةانورغم.الشعريةريتهنمووكيفيةتطوره.

انهعلىتكلالتيابياتهبعضلاقباسداعيولا(37ص)هـنكثيرايفيدلاالشاعرانالامادحةاعتداريةناجيعنحديثها

اعتناد.يمكنلاالذي،الرثالشعرمن!هي،الروحعنبفكهالادبيالجوفيبدتغريبةظواهرمن"يشكوكانلانهاللهجةهذء

استكملناهلائرلفةتتسارو(لخلطهذاوبعد.الاطلاقيعلىشعراا!سمو!صووثانيها،المقاييسفيوغموض،القيمفيابهاماولها

استفهاماهذاكاناذا(38ص)عندكصورتهوضحتهل،شخصيتهالناة!ة(هـرةتخبرناكما"(لادب"عالممنبالذاتالنقداختفاء

مجازيركان؟ذاامابالنفيالاتكون؟نيمكنلافالاجابةحقيقياكان-كناباتهمنيبلموكما-فناجي.(3صى)المقدمةفينفسها

الموتميوالرغبةالابيقورية؟افعلانيمكننيماذ؟بربكفخبرنيالقيمةيبلورالةنانيرىالذيم!فالشاعر.النقداهميةيعرف

تجتمع-انيمكنصفاتكلهاوالفلسفوالتكبروالهواضع!و(2)للانظارالمتبلورةالق-مةهذهفيجلوالنقداما،الانسانية

المتفرمحةالتياراتهذهكليجمعاساسيتيارثمةولكن،واحدشاعر.شعرهعلىالضوءالقاءفيآلنقدبمهمةالوعيتمامواعشاعر.

فعمر-النفسيةالشاعرخلجاتيحددالحياةمنموقفمجراءفيظصرالكتابقلبفيتظهرالتيالنقديةالفجاجةونفس

انناالااحيانا؟للهويخشالخمرياتويكنبيتغزلمثلاالخيامضشي(ناجمي)نودعأىقيلة)ترىالناقدةفالسيدة.خاتمتهفي

كلفيالرئيسيالخطهوالحياةمنالهربانالعلمتمامنعلمهذهالىتطعانبنا،حسن،الحياةفيودعناانبعد،شعرهشعره

(2)"اغريقيوعاءالىاغنية"تعقداأكثرمثلاولظخذ.كناباتهخاصبركناخحهاانرايت...وقدشعرهمنالقليلةالصور

:الوعاءذلكمخاطباكيتسالشاعربدأهاوا!تيلشغرفهمها.الحافلالمعرضزحامفيالعابرةالعينتخطثهالاحتى.

احدمسهالمالتيالسكونعروسياانتنظريتهامفظحيدنافييصن،المزاحمةللصوركمعرضناجي.

المتمهـلوالزمانالصمتتعناهامنياانتفن!ي!نها.الاصلاحبهذا،"الممتعحدي!ثها"تسميةصحاذاالنقدية

انشاعردؤءابوحسةولالافصيدةالعضويةبالوحدةتعتر!لاالئعدية

عنلتعبرهناكمنوجملةهنامنصورةتجتركلابانكتفيهيبل

الاسكندلىانيمنمجلةفطالثلفطالعددالمنثلممورةالترجمةع!لىامحتمدنا)3(ا!نقحاد3معظاقبعهالذيالممهجتم!خطلمبدلكوهي.بها-اعجايها

بةالاسكندريةبادابالانخليزيةالجهمعيةتنشرهاالتي(!ه!اعام)كانو(ذا.انقصه"رةبوحدةيعترقواوح؟لذينالكلاسيكيينالعرب

كانتالمي؟دنماذجمعظملانالنقادلهـولاءالعذر(لتماسىالممكنفي

النفسىانتؤفرعنالمعبرةالعضويةالموحدظتنقصها؟يديهـمبين

ناحيثالدكتورةللسيدةبالنسحةيمكننالالكدفان،الحقيقي-

!دابدارمنمثعورا!من.الوحدةتلكمثلتنقصهالاناجيقصلالد

جديدةمشكللاتعنلنبحثنفسهالكتابصلبالىانتقلناواذ؟

0101الفشل(لامحاولتناتقابللمناجيعنبص!ثهافيالناقدةتث!ها
قيامبمارلرويئموينتص!الذيالابيقوريالعنصرنجدالكننابمنالتانيال!كلءففي7

العربي.المرمانهليكيالشعركلفي

مكعبةلئزينةهوردكا!كشائيبعددناقدأسعدكو!ممنياسعدني)!ات

الخ"..تمبعمكوراحتحينيقربتالتيلياليمنو؟بلائن.

حيمسن.الفواحةالموترائحةمعجنبالىجنبا

ل.ق3..قعلنياونزقصائد
هيابهصحتبييهت!الردىانلويأسبممناصبحت

.لق03بةاءالسصإلىقالتب!بهوو!نيارىولامطمعنيالارضفيفماهيا
كفبمااليوممنهنفضستمابعدهناهابقائيماذا7

.لق.03نه!ذطفولةالمصري!ةالنسوروصففي..الوطنيةبهتافتفاجاانالاتلبثولا

وادينا"أبناءمنالمجدطلائعطلائعناهلت(ذالسينوهلل"
.لق1..سامبا

بمصرالشاعراعؤازالناقدفيهتلمحاذللغايةمهم)الضميرنا

.لق.25ليانت.!بهاووجده

ابمفريقمنليصهوالذي(ننواصعالشاعرتلقى،لكبعدثم

34()ص"حيي...مصقول"هوبلالطيب

*دابدأوالقافيةحكمتاداللهعبادكبقيةبنفسهيفتحر-الاسفمعولكنه

.احكاموللقافية(35ص)

ا"23ص.ب-يروء

اقتباس.8ص-!7صناجيللدكت!ورالهحهياةالةرساكتاب()2

.قؤاداحمدنعماتالدكتورق7
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التيلحيلدكويردافيقرأفدشاعرلاان.فعرفالحديرثظيفيف!معلاورديةقصةيحكي....مخصوضراراويايأ

بورجيهالفرنسيمللكاتبالتلميذفصةوان(9ص)ديكنزكبها"اشعارنامناعنب

صلةماتعرفاقدون(16ص)لهبالنسبةءاطفيةايماءاتلها:الوعاءنفسمخاطباوبرختمها

لنقد1بهايفنديقى1(لاشياءاهممنولعل.شاعرنابكتاباتهذاكالابدير4فكرنايحيرمنيا...الصامتالشكلايها"ايه

الارض"اليوتفقصيدة.للمصادررراستههيالحديثالاوروبي"..الباردةالرعويةالاغنيةايتها

الشاعرمئهااستمدالتيالمصادرمعرفةدونالفهممستحيلة"الخرابكتابهفيمأ!+9بيتتالانجايزيالناقدلاننحارولاهظنقرا

القصيدةنهايةفيبالمراجعقائمةاثبتقدنفسهالشاعرانحتىصورهنفستلكالمنساعر.يتنازعاناللذينالعنصرينعنيتحدتكيتسعنالمختار

ضيبعدالحقيفةبههـذهواعيةغيرالناقدةالسيدةانيبدوولكنالذيالخالدمالفن.الحياةرحرارةواحسماسه،للفن.فقديسه

ديوانيوكذلمك(7ص)الرضىالشريفديوانقرافدناجيانتدكروارتفاعهسموهكاقمهما(1مخضوضرراو،،)ياالفرحلحظةيثبت

تأثرهمدىلناتبفىاندون(مغحةالمهنسر)وانننبيمطر؟نخليلءلىالشاعرفيثورالمغنيةالنابضةبالربباةي!قارنانيمكنهلا

منواكثربل.الشعريةدؤيتهتشكيلفيتركوهالذيوالاثربكلولان"باردةرعويةاغنية"الوعاءويسمىنف"

كانلقد"بهوتأثرشكسبيرقرأقدناجيانالناقدةتخبرناهذامنيتخلصىلكيذاتهعنأبعدهثمالشاعرمعتعاطفقدالناقد

14(ص)(،عنهاحاضروطالماتمنيلهايجيدكانبلكلهارواياتهيحفط؟ساسيكتثمفانمقدورهفيكانلذا،الكليالعاطفيالاستغراب

ليستالانسانيةوباحاسيسهااللانهائيبعمقهاشكسبيراعمالانفالناؤهـبنبيانه.ثتصارعين1ينلعنصر1هذينببنارننناقض

بذكرويكتفيالكراممرالانسانعببهيمرالذيالهينالشيءمن،وبرودتهالقصيدةمطلعفيالاغريقيالوعاءاخضراربين،التنافض

عنمحاضرةبخصوصرمرةللشاعرحدثت،المننيالطرائفبعضالحياةبحيويةقورنمااذاالفنبرودبينالتنافضهونهايتهافي

قدناجيكانان!إ!المنيافيالبريطانيالمعهدفيالقاهاشكسبيرموبدودانهالبعضيعتقدقدالذيالغموضمنكميرافسرقد

.؟لناقدةمنوالفحصا!دراسة.نستحتىظاهرةؤهذهبشكس!بيرطئمر.الحياةغنىالغنيةبهبضم!ىقص!يدهفي

والتشابه.الاختلافونقطالطئيرهدامدىتبيانعليهايجبوكانالدكتورةالسيدظ،تابفيالجادةالدواسةهذهمثلتوجدلا

وتعميقتشكيلفيالمساهمةمنيتمكنلمشكسبيركاناذااماايبذلدونناجيالشاعرتهضازع؟لمختلفةالعناصرنجدانفابل

المصسريلانالتسجيلتستحقلظاهرةواللهفتلكناجيشعرالتقائهـ--لمونقطظهورهااسبابتقصىاومعالمهالايضاحمحاولة

تجربتهيعيشانيمكنهولاالمعردةهذسكلشكسبيريعر!الذى.وتفرقها

المستفيضة.المعالجةتستحقفرديةباحاسيسببتميزالشعريةالرصينالعلمىالبحثعلىتقوىلاالتيالمتقطعةالانفاستلكونفس

(!ثاعرانوهياذكرهاوانبدلاانهالاعابرةملاحظةوهنالكهذافياخرىمرةتقابلناالكتابلصلبقراءتنائناع1قابلناهاالتبم

نشرهاالتي"بودلير"الفرنسيالشاعرقصائدبعضترجمقدناجيتعرضفالئاقدالشاعرحياةعنللحدءتالمخصصالاولالفصل

؟دتماعرحياةعنمطولةقىبدراسلهاوؤدم"الشرازهاد"ديوانفي.شاعرنااعمالوبينببنهاصلةايجادتحاولاندونالشاعرلحياة

بالبحثجديرةالنرجمةهدهومثل.النقديةالاراءمنالكيرفيها

اثناءسقتهااثىوالقضايا.بالتصلمببلناجيلشعريعرضكتابابخ!في-

بلوبودووناجيعلى!نمانف!هاتنطبقشكسبيرناجيعنحديثيدم!يم،إرالم!ا!ر،ء رر-

با!ذاتالشاعرهـذاناجيانضقيلمسؤالمناكثرنثيرانويرمكننا

ترجمها.التيللنصوصناجيفهممدىوما؟لترجمت4الالافبينمن

اح!ارمجردمنامحقيقحةمعايشةمنتنبعبودببرلشعرترجمتههل=

(ذالودبناجيالمهتمينمن؟ئسةغافئأأصئشاأاأ
ح!ب!اةمحنحديرعهااثناء(لناقدةالسيدةاغفلتهاخرشبمءوثمة

العربيالشعرتطويرعمليةفي"ابوللو"بجماعةتأثرهاعنيناجي-،0!ؤ!"

الحديثة.العضوبةالىالكلاسيكيالتجز؟منبهوالانتقالالحديث=

مساهمتهمدىوماالجماعةهذهفيناجيلعبهالذيالدورهوما-

نظرتنافيوشمولااستشرافااكثرنكوندكيثم،نشاطهافيوسئيرمسا!تررخاله=وظور7شثأنه!زتاربخ

الكلاسيكيوالشعرالحديتالواقعيالشعرمنناجيموقفما=

هللمج!رو"لالحرافبمعىعنبمنة!ال!كيربيوتعببرتطوهلفيناجيريخشبمرلمسعرخلة-لتم!صورضمارخطوط

منلهاقرير-لبكماكرلرهالحمابقضالاياجيلموهيالمخصمصالفصلاولعابعيدللشافيبمر-ثم

التاديخيةالمؤثراتومعرفةناجيشعربتقييمطةمحاالنيولعم!!يةرونصيووقما

أفرقدهذاالسر،يمعرضكانالبعضيقولفدالخناموفي،اللئناليةألمج!،دربمئهاجصئب

مقالنامننرجوهما!ن.صحيحهذااجابممااكثر(لاسئلةمن

الصحيحالعلميالبحتالىيقودالذيالنفسيالقلقاثارةهوهدالى!ا.قمالر-لبئاع!اهـها8ا!

يلتزمهاانيجبالتيالعلميةوالامانةبالمسئوليةالاحساسوالى=برهـص!3ءهالخاحصصى.ل!ل!صمى

.مشك!تمنلهيعرضماتجا.مثقفكل=أرسجم!ا!!اصصهـعوبيم

(لمسم!ركبه!الو!ابع!بدالاسكن!رلةأراب
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ءنعبعبعلى---صعصعحصع-حمصعص-أصعفعصغع!صع

الكبير"العربيالوطناجزاءفيالطالبعةشبابالى"

*

الحياهمعالمتفيرت..تفيرتلنعاغنصعن..رقصن

الشفاهءلىكأ،ريةونغمة..لظإلاو)ى"الرقصعموردهغانمةوسيمةباوجه

تصعولانوسوف-سعدزارمزجمالهن

كرهناها،اجتردناهانحنحكايةسمائنافيرفغعورهـوجعيونهن

وقيلعنهامارويهـئمناكرده5وؤورة..حلوذوأغنيات

ابعامناتغيرت..تغيرتوقد.لناغنين..رقصعصعن

ومنىوسعدأحباتبدلتوكلوجدهفرحةدارونحن

الحبيبموطنصعرويت..فيادما

احصعيبياالشهيدصعادمركتإ
فاننسا..،نقولكنا

ثائرونيومكلز-ن،نذل)سصنايمولمفجعو،سالزممان..طالالحزنء!

خالدوننحن،نموتلسناحفرمنقادمونول!اس
للحفرهونودعل
بعنعيباصععلينامحز،تائر؟دمررصعىدمعا.ناسعقىعصعفرصعناألذيفما

بيننا،.8

!..صقونغار..فونغارونحن--

وشم!االفعضصعوانتص،رأعلبحريالصعصعورةا)امإلاعوامتاهةمنوقانطون،7

إهـصعماشصعاطىءتجتاجظ-لملاموهن..رح!بمننشرق

القدرلجةمعنينقذنلالذيوما

مفرمنوليس

أيخما..أخى

الكبارجهودنا،أمانيناهذيلا

الخماروتعطيناتفنينا..النصعصعمصعدعوحهصعلتمهدطامححمصعابر"فيأحرق..مثماصعمنوكان

ع....خصعإهفيولج.

والدروبالدروبالىلمضيصاتالظلدبابعبر

أعلكصعصعرالغاصع،ألبتصعملإزععصعصعصعمالمتحملعرمعقىاماقهفيوالنار

.....أعماقلافيوالنار

الثائرةالدماءالمحرورةجزأئريالىالوأتوالذلالسوداء.وللنهمميمة

النهارمطلعقبل..زعجركلفي

للنعورمولدكلفي..ننصعصعورها

العصعصعلمنخلهاالعيونصفس!،ايخما..أخصعأعد"وهفيألانسانئنالكل

فلأليلمنالضوءخىصعظعنق-يفوهزفيالثوريالكائن

حصعذع،نيروالزيف

أصطفيكاليكاعممافيأضبمالضميررخرلصعدع..الاباءيسمتنعالزيف

هدنصعا،عينبمبفيتغرقالصمتانعنعفوصعرمنصعيسبقلم

الاملشلالةفي،عينيكفيأغرقوموتونكبةمطأةوجمرة

سيروهدخاناني

صودأويموسى
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ميأكلي*،كلي*،3حي**،*****-**،،،*كلهي*،**،،،*،***ا،ص8،!ه،********،*،،،*،*،***،،،**،**،أ* -ء!صبرصصكد!عيمورا!

ثعا!صثمم!روء-

!،،،****رر***4*****!ور***3********?***!*!ى!عى*ببول لرك!وافيع!لحبزبر!لمم

بزصةالعاطفابنالهبمعثصاكلواحس،*معالمسءـتافي"صلاح"طشفعلىردود-جدثالشريالنشا!الوأنمنلونايفبما!تطرفآفة

وكلان،يتحدثانالقلبءلىوكان،قلبلهوكان-منهمكواحد-تطبيقفيالتزمتالىمردهالتطرفوهذا،بألموهبهتودي.لكادعنيفة

العربيهوالمجلاتالصمحففيمتفرقةقرانا!ارقيقكأعاطفيةقصائدحدإثهلى2ير؟ديمما،المذاهبمنلمذهبألاعمىا!تعصباو،ا،فكارمنفكرة

فيالناس":الفربدديروانهفيمجشم!ةاصرىمرةوؤرانماهاعدنا!ماجوافهم-منكثيرحجبوالى،المذهباوالفكرةجوهرعنالبعد

فبمنتناولهالذيءـو"ص!لاح"نتععومنوحدهاوبر؟نبوهذا"ب!ديءـي،مفتعلةلجوانبالام!،لاربعولا،الفاحصةالعينعنالحقيقية

الضوءتسليطباهميةتأنياو!ي!اننا،؟ولارأهمبته!يممان!نا،السطوره!ه.لملشيءالتعصبعنالناثعيء،الخاطيءالعاطفيالتأثروربمإة

حقهالجانبهذاينالحتىاعني1العملجوانبمن2حدوجانبعلىتسزالىولا،المرحلةبهـذهالادلمجبةجباتنامرت،قصيرةفعترةومنذ

عنالحديثفياستيفا؟هيرمكنلاارزيالشيء،و؟لدراسةالبحثمنالعشفظاهوةعنتخلتانبعدولفى،اليومحهىبيئناقائمةاثارها

ككلارث-1"رز*"بم1رلي!هـصبالنقادمن!فرتعمسبفقد.قبلمنتسودهاكأنتالتى

خدان!العصئ!في،!برفشح!مشاكلقولهـخلافهي(!!ئرعترابصمببولمى!ملانبمؤتكوماجوانبعلىوالفني؟لفريالانهاجقمووأبحيث،ا،دبفيالواقعي

..اليهبقصدلمخطعنربما-الشعراءدوقد،الجباةمنمعي!ة

ش!كن!انمجايهـتهابصراحة"،لابدوكلـبكمشهلة،ثهلةالا!ا!ءافىاحيتناولاذاالاحقاشعرالايكونالمث!ران-النقاد

الالاسهذاالميهاءلىنظرنااذاهذا،ا!-ا؟لرونفي!االىون!رفمنسكلوندد،العالميبالسلاموتغنى،النالس!اةمقالسيئة

بقىماستبقىةخاظا!رةالحبنعبرانناالحقيقةولكط،اكظري،الواقعيللمذهبالجزئيالفهموهذا،الحوبناراشعالعلىصمل

لافهم،وقسوةخشونةمنحساله!دلمفتكل!م"الشمصوافراد،س.ا11100*05000.01
....!عيونلوءالسعرمتنعمور،شبهإئلجعنهلتجت،لهوالتعصب

برمصماكلوتنفعل،تبأنقلوبكد!وان،قلوبالهمالعاطفمةاني!نحثشا!ركلورفضوابل،الخاصمةالعاطفبةبمشاكلهـمالتغنيعن

..لملشعسبومخ!داخائناوامحتبروه،ا!مورهذههثلعنشعرءفي

..ذبهالضقولعتعررفيجفةدكبلشصاجارحونغعالناوهم").الكبيرةبمشاكلهالاهتمامعناءباهومارق

..)جثشونيسرون،يسرقون،وقيتاون"ف!الرائجةالبضاعةهـوالواقعيالمذهبكاق،الفترةهذهوفي

بشر"لكنهم"،لىاوافعيةالواءتحتانضوىانذلكعلىترتبوقد،الادبيةالسوق

ؤ!م:ولذلك،بثرانهماجلالحياةوسار،حقةفمنيةموهـبةايةمنعاطلوكل،افافطوكلدمحي

..الحبيصمون"الوجودالىوخرجت،والعاطفيالفنيالجفافالوانورن!ونالادي!يمة

..انغامكلامهم"رء!ال!نفإلطءلىقدرةالفنمناصصاب!اح!كلل،جمدباءعقي!ةقمطفد

..بسامولغوهم"ا!خاليمةوالصيحاتارهببةالفم!اراترونوودوحفئد،اتفئك!بفما

..القلبصفاء"نيت!سبعونر!مصبونوحين".والذوقا!نمن

.."حبمننهلةرءسبونإظطونوحين"،الفئيئالثروطمنخاببا!زهـالفررةفيلشعو9كانعامةوبصورة

تطوللاور!رهفيا!بتظولصيناذنالصوربىدفصلاح،الجافةالاصواتهذهولعم!القلب!سوتو(ختفى،الادبيللعمل

وجدانها،فيرصجمنقىظاهرة.نجنأولوانما،أكلتهحبإةعنمئفصا!ثسا.الحوف(ءالمذ!ببكأوالصيحات

خلالىمنيسمعالذيهوقلبهصوتكان،اذا،ابنما؟هابهاوينفعلحقيقه!ا،علىالواقعيةفهمواقلائلاحد"الصبورملا?بد"وكان

الخالصة،الغردية؟لمشاكلب!تناولانههذأمعنىؤليسىالقصمائدهذه"لشد/بمشاكل،العامةالناسىمتنماكلجانب(لىتوجدانهوفهموا

مشكلةالخاصةمشكلقهمنيجعلالمتن!عب!ذااقرادمنواحدافكلنهالمشكلةهي،عامةمشكلة،الاخرىهي،مجمو!افيتكون،خاصة

عاممة.مجتمعنامثلمسمعفي/عينئىانسانكلومشكلة،مثكلته،العاطفية

المختلفةالاجتماعيةالقيممنكثيرظلفييرعيثريزال!،(لعربي

ضرورية،وورزوبسا!ف،بهـيطافأرلبحديتفيخاصيةواهمالجديدةالمدنبةمظاهربينيتأدجحالمجتمجهذا،ال!امدةوالاخلاقية

البعد"لرو*دةوالقاوب،قلوبالىورو!جه،ا!لبمنصادر!!والمجتمعهذا،الجئسيةوالانعزايةالحجابمنطو/لمةسنينودوالسب

نسإمالا1الاحادي!ثمنتؤالملاوهـجما،ارمقيد"نأحاديثهافيمجابهءالىالانهانوطموح،التحرريةالعصرمطالبوسطالضائع

فافنعقل،عقلاوءام!منوساطهبرعضهاوبينهابريونؤليس،عذباس!اا!وارالى!زداجىهإورةوتقايد،وهساحةبحريةجبانهاحتياجات

!هاوو!يثهذاء،نوكلما،ال!،طفقىحديثدفرانوالمنطقي!.العصرروحعقاقي.هـةواصلأ!إتهالزائفةبرمثاببأ!ا!دماف4

البقاءمحلىوقدرته،اظمالخلودمنحظهءأن،الصنعةمنوخاليا

نئيسصعمننراهماالظا!رةهذه(لى!رداراسضطاء"خاوفياشد.وراتمسف---ل!شاعر"بلاديفيا!ئاس"ديواريراجع!ؤ

هرهفينلمصمهوما،الناسبي!الظدلابمةال!اطف*ةالظصائد"دطا!كثبو،الادابرار
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موانع(لطجمقيةا!حواجزكلنؤب!م!نهما،ف!بهاط!عاني!كنهلاانهالاووؤ-رة،الا!اظوسهو!ه،!الفيو!ساطية6(لم!ئىقردطصالقصافد

الن!-ىءلأوتذود-ا!حريرفرشعلىتغفو؟لقلعةفي"فهيصارمة.والعاطفيةالموسيقيةلتنعحنات2ءتفيهاما

وهي،"والعطورو؟للالىبالمرار!مة؟لتعاطفةوليدصادقاكاىاذاالاالنفبطفياثر؟االقلبحديت.بكوىولا

00"الاصءرالايلفيالانقرالفارسانتظارفي"عاطفيةتجر؟ةعنينشألمالذيالمصنوع؟لشعرانشكولاصادقكأ

الذين:منواحدوانما"اميرالب!"و!ويتبينانوهـمهفيالمتلقيوالقلب،بسهولةالقلبالىيصللا،حقة

..فمحثوعنهـمالواصدامإكلا..."مصنوءا،امصادفخاي!مهكهاويقر؟هالذيالشعرالعاطفبمهذاكانمااذا

.0"كالنسيمخفافاو،مرون"اهـى/ءطعاطفةوصدقوسلاسةبساطةمنفيهبمااتانيوالنموذج

:وهـو،وئقيلكبيرعبءكاهلهمءلىقيقعدلكومع:حقيفكأعاطفيةتجربةنتيجةجاءلانهمباشرةالقلب

..وص-هـ"مصباحالظلمةفييولدان..."

خطاب!يالشاعرضاءلي/قص"صبلقةالىد-(لة"ةفصبوفي"بيتهكانوملاثيالهيروماليكان"

والاوهامالمخاوفيهبالؤاشفيقضصاهاحياتهمبنقننوةا)تجميبةالى"فارتقيننهوعرالوردطريقان:-نيقايل"

وجدته"ماوورائي،ورائيولىلفت"
كلتاب،خوادا،لإموتتهـيئنهويهفوخيالانها"رض"!إوسة))و

بفاقي:كانايهوصلالحبب،"فبكيته،ءتبكيالريحلصوتاصغيتقه،"

..يعقوبمقلعنيبينا!ص..."قسيينالىفيقسم"الصبورعبدصلابم"عئدالعاطفيوالثممعر

..ا*رابافيا!ح!بماةتصضععيسىا!اس"م!ئقكوة!ضعاطارمجردالقلبحديثاىفيهن!:الاول؟!سم

..للكسيحالسافى"ذلى-لثونجر،الامورمنامرفياثحبي!بةالىث2(لحداو،*!و

..!وفر!وارمين"ا!حمارسالة،ل!ن،للظالمإك،الليلىفيوحالة"مث!قصائدفي

.."يلمكووبالفاؤادهناءة"."صدلقة

لاح!كل-))تنى-رورمنالقصممهذاعندالوؤوفاطلناؤ،رنكونوربماعاطؤ-ةموضوعات*ولجوهر!افيتدورقصائدهوالاخروا!ؤ-3

جمك!ناكية،"وض!ء!ؤىلر!بت!االاذلكوما،العاط!"الصبور!دودجد،وحده؟لقل!صوتالاالقصا!ددهذهخلكلنسمعلافنرن،حالصة

اله!*!-دةفيا!،ص!ى-ةو؟لمنئىكاة،العامةلمتنحاكل4ب!يا!اوج!لمةالوافد-ح!اغنية-الرحلة-سوئلأطمثلقصائدفىذ!د

س!ليم.ب!سكلالواحدة-ولاءاعبة-واتذكر-طفل-ادل-الصغيرالالهاإجراهـ-

:فح!--نالىب!ورهاف!نقسم،الخالصةالعاطفيةالقصحائداما)-اف!ير،-الاخهراكعد-افلمجمنحدر-عز!ة-وعودحيا!

رهـ!-لصناتا"يضمو"ببةتقلبقصع،ئد"عليهنطلقان!مكتئاقسم."!اماخلثبسالاوح!جم!

الصغير-الالم-الجديدالوا!د-الرحلة،-الافونجيشمكللهافىرحلة"مثلى،*ولالقسمقصلالدمنقصيدةتئاولنافاذا

اف-ربم-مت!در-!ذبمة-وعود،ت!صئر-ذكر؟ت-الاطلالخ!ةفىىصديةخهيحادث،مقاطعلصتةالىمعس!ةا!ائجد"؟للل!

."ا،خ!يرالومحدعلاقتهنجثاولالاولاثقطعفيفهو،ا!تلفةوائطباعلالهحيلالهعر،منها

أ!قى"ولفم"ج!يدةقصائد"عيمهنطلقاني!نناثانوت!؟لسكارىواموات،و؟لمطولى(لظنونمعالفراشفىووحدته،برفاقه

اناث!د،ا!وهـرياصب!افجمي،ولاءاغنية،طفل،حب.بانطلا!وبضحكونالطريقفييلغطونوهمحجرتهلىاليهتصلالتي

!،غر(معهمهس!ينقضحبيبنطالرينحكايلأ"ا،قص؟لثافيالمقطعوفي

يى،!ا!"ءى!"لوناذا"مثلالاولا!قسممنةصيرةو.تطولالثاهـ-ثالمقطعوفي.معاسعادتهماويمز!فيمزقهمامفترسطائر

-رةالقصببرخاءمنا!لونهذااد!ال.صلمولةالاا!"!جبى/!من!ها،ووفزء"/روء"،غامضرهيب6سزعنصديقتهيخاطب"صلاح"ئجد

،جدسمنبهابر!،فثارو،ةالا!كاراط،ا!مربيا!مرالىوممرهذلكالىكسببلكيفوإكن،بهاوعدتهبنزهةفيكرهاوهو

منال!ونسرافياك،سكفاحعنا!تعبيرادخالمحاو!ةالاؤصهـاك!رءـلىورريولا،الغامضالرهيبالز؟ئرهذاارادةرهن

..ا!كرياررفىالخوؤط-مز.ام،العامبرمعناهالقدرام،يهددهاإذيالموتالزائربهذا

*دل!ثنسم!ولا"الرحإة"مقاطعبقيةتمضىوهكذا..المجهوا،

ا!رومالسيينشعوائناشعرمنعامةمنلامح"الرحلة"قصيدةوفي.الهررءقيةالىحديثهالشاعريوجهحينمقطعكلمطلعفيالاالقلب

."الصغيرالوافد"فيوكذلك،.نحد!!بدونألط-مالص،رعضبسرد"صلايم"يبدا،(لك(لملك"قصيدةوفي

راحتى"رئتادعحمد"بروحنحسى"الصضبرألاله"!ةوفي:(لحييةبهذهيلتقيانقبلحياتهفيءمادقهاالتي

."الفجرمقابر"القيمالرومانسياديواناصاصب..ئإتقيانقبلاوأحدتي"

:"اررماءيىحنمحمود"احواءالىوو!ا"اط!لال"!رة(ما..البعبالسعيدالمساءبثدا"

.."وارزاءهاالحيل!دأوت*
اطلال..!ظلال

اكأ،ن!،ؤئيالتيسانبرهايمتني-والمشاقارهمومهذءمع-كيفولكن:تساءلتربماو.لكنها

ة-يوسهاقبرذكرىلكل.."وحبسرورفيضعينيكينور"

اط!لالى؟طلألسادتاقيالظروف!بسردالس!ؤالهذاعلىالشاعريجيبوهنا

عبراتواسترحمتصاواتلهناحتثخمةكونتوالمحب،عئهااعم!قهالىتسربتالتيوالانطباعاتحياته

ءاورمريثوبهافيالنزواتوتمدتالرفمعلىبهاوالتفا؟لبالحياةالايمانمنالنمطهد(على

الغرببة،الرومانسيةاجواءالىننتقل"ذكرياى"قعيدةوفي.شبمءكلمن

.التحد،بوجهعلى"شيلي"و،الانجليزاإشمراءعندوخاصةالاجتمامحيالنظاميقومكيفالشاعرلنايوضح(لحناقصيعهوفي

يرعرفونالعربالقراءسائراناعتقد،"وعودحياني"وقصيدةهذهاحبفهو،يعشقمنوبببنالانسانبينحا!للاالطبقيةالفرو!ئو

اهلها.رثاءفي"طوقانفدوى"قصيدةوبينبينهماالوثيقةالصلة:التيجمارة

فيتنطقفتكادواسايبهوصورء"طةمحمودعليتعابير"اما.."نغممنحيلاالشرفةمقمدى"
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."الاح!الورو"و"الثالعدوردرفيوكذلك،"ضل!بة"قص!دة

الشسريتكوص!هبدءفيكادط"الصبورعبدصلاح"ادطويبدو

ولا،بالرواد،لتماثرمحرفةالامحتبارلهذافكان.،القصائدهذهكتبعندما

تاثير.ديكيركشاعرالانمهـانهمنيقللهذ؟اناححسب

رائدابسببها"صلاح"يعتبروالتي،حقاالجديدةالقصائداما

لا:مفىنط!اس(،الدثدل!،!ارح!اءنمسرهاالتي"حباغم!بة"فمنها،الحديثالشعرروادمن
العربي.العاطفيالشعرعالمفيصر!دافتحا

...لبئلؤةعنجوفهافي"باححاالليابىجبت"

..(رالمحمنبضعةالجرابفيوورتء)

0001الجمارمنوقبضة،المحصىمنوكومة"
لممتأرالسمويعددهأ..اللوليؤةوجدتوما"

..نيواغفزي،قابهماالميك،سيدتجا"

..كاللؤلؤةابيض"

.61913الجديردالعاممطلعفى..كاللقدؤةولامع"

..الفقيرهدية"

.."الصغرعثمكيزبئترينهوقد"

رهـدداصو
هو.فقد،(الانشادنشيد)حفوهنااحتمذىقد"صلاح"كانواذا

قدفهو،"ولاءاعمية)قصيم!فيالمنصوفةالشعراءلهجغلىسار

وللجةفي،المعنسوقةداتهم،"اللهذ(ت"مخاطبةفي(سلوبهماسنعار

هذا؟نزالهناالشاعروعحاوله،"الحب!ببة"الارضيةذا!ه

مع،البسطاءالبشرارضالىسمائه.منالشعريالتعبيرمنالنمط

لم4ء.م4المعبودفيوالتفانن،والاسلوبالص!ب!اغةطربقةنفسعلى*بقاء

لا-بئر2ام!رصا
،صورهدهـالقصيدظففي،والالظظالفكرةلشفافيةونفس،ف!بهوالذوبان الحسدثارضالىالضوفيالمجوتستحضوارشماؤهامنبعينها

ور!-:مثل
ت!نكيومسندين...مخملي...المحريرمنعرشالك"صنعت

..الجداوحانبفيكوةفي!ته..مصباحااسرجت..علمهما

شملى!غير-وللتكمثلما..محملكاوافيمحلى..لكخرجت

لا...وهكدا"الروادهـالماةلل.لكخرحم!قد؟لاحرام

لاإلادبيالئقدعنمعمد4دراإسا.تاكثرذاترمزيةقصمبدةوكونهاقبمتهانسنمد(الطفد)مثدوقصيدة

العرى7(لوطن!الئقدوحالةالحمأ!وعلمدربدحزينشسهدغيرفيهايرىلنالمتعجدفالقاركيء،نفسيرمن
...لا.التتطفلهماازاءوزوجته

مخئئلفةنقديةنماذجمع،الغربيلادوفى!دة،اخربمفهومالخروجمنالقاريءتمكنا!نيةالقراءةولكن

الصغير:الميتهذاانيكتشفمافسرعان

03"الفرحمنالعارياتالدامياتالسنينابنالصبيهذا"

)الاداب((هشاوكئهأ!؟تئأبم!ز!رقلبهوسدهحيث،بال!شلانننهىثما!"شينبينكانحباالايكنلم

ورفعإلادب!بئ!بر/المفأهميمفى.د!سفنهوسقى،الكسر

....001ولعل،"الاوحديانجمينجمييا"قصيدةتهزنيلملماذاادريولا
"..اولصالعربى(ورجمىطمسمو!انك،عاط!ةقصيدةكونهامنالرغمعلىالقصيمهانالىذلكمرد

لا*.ويتفلسفيغترالعقلصوت*فيهاتسمعلا

01!زهوعبنهافيوذوي-شاهاحتى2هارواالرعباياملفحت"
رسبيوادرل!فأد!رفبهيسهمصغر؟صغرا-المشهودالعصرهذاوبزةعريا-الكاذبالمجد-الفطنة

العرببةإلاقطارامخئلفمي."قزمينصاراحتى-دقاخى

اثباتهو،الاشارةيستحقشيئانجد"هـعراماناث)قصيدةوفي

فحسب،الحديثالشعرروادمنليسانهالعلميبالدليل"علاح"

.لانووئسخئكاص،البناءصننين،السبلجيدكلاسيكياشعرايكنبانوسعهفيوانما

:الفحولالشعراءمنواحدل!نهحتى،التعايررصيئ

قلبي"؟الترحلبعدزورقيرسماتعلهوالامانيلقلبيوقلت

منالحب"عداهممادينفضتلمناظريالكبيرالحببداقدوها"

يوسفعوادالمنعمعبدا!ظهرة
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6.،يهيع

نرببر!يعى-ءنز*---ا!ء-!سكا-

!حيه!ر

ثقيلاكيساوضعوقد.الاقدامعلىمشياطويلةبرحلاتيقومصباهفيالمسمسكانت،الصباجذلكالنوممنسمير(لاستاذاستيقطعندما

إوطهانسائقهـامنوطلباستوقفهاسيارةبهمرتاذاحتىظهرهعلى.النافذةاسجافعبراشعتهاترسلوكانتالسماءفيارتفعتقد

مدينة.اقرب؟لىالنافذةالىقامثمعينيهوفرك،الفراشديسيمالاستاذوتمطى

اعجبهلقد.السيربهسيقفاينولايتجهاينالىيدرييكنلموملأ.دارهعنكميرالايبعدالذيبردىنهرعلىتطلانها.وفتحها

حرااصبحانهيحسمننشوةوتملك!،شعرهبخصلاتالنسيمعبثعنمتوقفةكانت.الجدارساعةالىاستدارثمالطلقبالهواءرئتيه

دصوتلفيروزاغئيةيغنيفراح،الحياةتفرضهاالتيالقيودجميعمنتعدالتيزوبخهانها:المطبخمنمختلفةت1اصووبلغته.العمل

صوتيليس":نفسهفيوقالىصوتهرفعانمالبثثمالامراولخافتهدرةيقدمانعليهوانعيديوماليومهذاانوتذكر.الغداءطعام

نزعثم،الفكرةلهذهوادتسهم."اتصوركنتالذيالحد(لىرديئاهذهامرفيوفكر.بعيدزمنمنذذلكيفعلانتعودكمازوجته؟لى

2ماكأكيثفادخاناينفثوراحسيجارةجيبهمنواخذالجاكيتعنهفيحا"لراووقع،شيئايقررانيستطعلمولكن.الوقتبعضالهدية

مخطرسيارةزموروراءهوسمع.الحياةهمومالدخانمعينفثانيريدفهو*ناما.اخرىمرةيلامرفيسيفكر.المناسبةالهديةاختيار

الطريقمنتصففيووقف،الشبابمغامراتثانيةمرةيجربانببالهعلىانتباههيركرانلايستطيعلذلكالشديدوالوهنبالجوعإشعر

وركبالسيارةبا+السائقلهففتح،تقفانالسيارةالىوأشارتاريخيتذكرانوحاول.عسرةالحاديةتقاربالساعةانلاشك.شيء

جانبصءلىالمصطفةالاشجاربينالسيارةبهماوغاصتورشاقةبخفة،صفحانهايقلبواخذالجيببمفكرةواستعانيستطعلمولكنهاليوم

الطريق.التجهيزطلابعلى؟لدروسبعضالقىقدالمافيالخميسيومفي!لان

اهم،ذلكيعرفانيهمهيكنولم،ال!ميارةتتجهاينيدرييكنلمدافقاليومذلكمساءوفيالاقارببعضزارالجمعةيوموفيالاولى

طويلة،مدةفيهاعاشالتي*جواءعنبهتبضعداناليهبالنم!بةشيءالصفحةوجدفقدبالذاتاليومهذافياما.السيئماالىزوجته

وعنالمدرلصمةعن،المواعيدعبوديةعن،ملهاخىالفهاالتيالوجوهعنانه.عملبماييقوم؟نعليهوليسبمواعيديرتبطفلم.بيضاءخالية

الوظيفة.بقيوديذكرهشيءكل.ولاوليشاءكمااليومهذافييتصرفانويستطيعالعيداياممنيوم

فتسدلتمتدوالظلالالافقوراءتغيبالشمسوبدأتساعاتومرت.والقيود*لتزاماتجميعمنحرالهشعربعيدزمنمنذمرة

ق!ل.منيتعودهلملطيفرطببنسيمواحسناعماستاراالوجودعاىلايخضلفبشكليئظمهاوكان.بعيدحدالىمتشابهةايامهكانت

البحر.منمقتربانانهماشكولا.البحرتذكروفحأةعلىيقوىيكنفام.قبلهالذيعنوالامس،الامسعناليومفيه

متأملاالصخريشاطئهعلىيقفولم،البحريشاهدلمبعيدزمنمنذالرتيبالاسبوعيالبرئامحفييحدثانعليهعزيزاوكان.التغي!بر

فيوسمع.العاصمةمنالقريبةالجبليةالمصايفيؤثركأن.حالما.تحويراي

قلاحظىالسيارةتوقفنظواخيرا.مسافرةباخرةتبعثهحزيناانيناالبعيدالىرجعالا.لجليزيةلمةاستاذالندنجامعةمنتخرجانومنذ

واج!يعونبروحونالذينالعمالوابصرالبحرسطحعلىالمنعكسةالاضواءمثلفيالناساغلبيفعلكماوتزوجالتدريسفيواشتغلدمشق

اللاذقية.مرقفيالانهانحن:السائقلهوقال.ونشاطحزمفي.التخرجبعدسئه

رمليشاطىءالىاتجهثمشاكراالسا"ققوودعالسيارةمننزلمرمو!استاذانه.لهتنكشفبدأتيعيشهالذيالواقعحقيقةان

وقفثماصابعهخلالتنثالوتركهاالرملمنحفنةليتناولوانحنى.الناسمنكثرعليهايحمسدءجميلةامر(ةتزوج،الحياةفيناجح

رعشةجسدءفيوسرت،الليلسكونفيالامواجاصطفا!الىيستمعانه.اولادلهيكونانغيرمنالعمرمنالاربعينتجاوزقدولكنه

نارامفهبعيدنجبرورأىبالرطوبةمحملابارداالجوكانفقد،خفيفةي!مئىاصبحانه.خعمارقيقانفسهالىيدبالابوةبحنين،شعربدأ

عليه،عمرهمن(لثامنةلايتجاوزطفلامامبهفاذامنهافاقتربموقهظارحشاءفييسمعوان.صغيرةيداالكهلةالقويةيدهفييمسكان

الطفل:لهفقال،للغايةقذرا،.جههكان.باليةاسمالالشكلهذاعلىالحياةقستمرانيمكنهل.مرحةرقيقةاصواتاليته

.انتظرككنتلقد،معيتعال-حيات4فيمرةولاول؟المستقبلمشاريعفييفكرانغيرمنالرتيب

تنتظرئي؟-وخى،يعيشموجودكائناننى:نفسهفيوقال؟اعيشلماذا:تساعل

بيتى.الىمعيتعال.البردمنترتعدانك-مبهمغامضوجودهوبل.الشكلا-كقبلكحقيقةلااحسهالوجودهذا

محطمة،سعينةبقايامنمصنوعصغيربيتالى-وقادهيدهوتناولالهواءالىشديدةبرغبةيحسكانققد،للخروجوتاهب.المعالم

الطفل:فقال،الدفءتشعنارالبيتوسطفيوكانتلهايقولمومنهالطعامتعدزوجتهكا.لتحيثالمطبخعلىومر.الطلق

شخصولأتيحتىوانتظرتكبيرةسمكةاليومهذاصدتلقد-ثممنهاعلمغيرعلىلحظةوتأملهاالب!علىوقفققديكلمهاولمشيئا

العيد.هذافيمعالناكلهاعلى!،الطريقفيصادفهاباسسيارةاولوركبالشارعالىخرج

ال!حنين،لامع،الشعراسودطفلاكان:النارضوءعلىاليهتطلعوبلذتانبعد8السيارمنوئزلالغوطةالىوصلدقائقبعد.التعيين

شردهـمالذين*برباءالاطفالاحدالهشكولا،قذراوجههوكانفتعجبحواليهوئظر.*قدامعلىيسيروبدأ.محطةاخرالسيارة

.المجرمونالصهاينةعنهاغفلوكيفالحدهذاالىجميلة-الطبيعةكونانيمكنيهف

يابني؟اسمكما-سانبهيفوتذكر.مشاغلهفيومنهمكاد؟رءفيمنزوياالمدةهذهطو(ل
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س!ه"!ه!ههه!يا-!ههيهي!

---0صصءه-.--

،يزاللاوأ!جمدص"منالانتجان0تحرقلم

؟إاثا!خكاالسهطءركفنال!تحمقرذكر حينشووطت

...*- وو"ؤىلم!م5البرحسفغوك،ن

....4فدكفااجب!!صصيمهـلوكض ضاعشىءكلكانانحبيب!ى

لطلتصحححاا"سفينل!وبحىاو

الابوأبو-!"فىإوءص!لفثرا

المسماءغلالةبللحطجقالدموعاتصصصا..

اس!ط.ءف،ضائع-!انصؤ21؟جض!اوا

افلىءالظل!لالسته!ات!)!!زهورو!رذرت..قياجهؤلمي
وداعاطهـالتىوز!دمعفالعواو-!ى)،

.ء

ءاعه،احؤإنناسحددفتو-ر*

..،اذراعالابنهاامتم!كمماالس!--!ونؤجمةو..درويو!ال

!ات-"صفاءفىالاحملامقصفتووا)عىون3ء-دورال ...يضفط-ت،لصهاو

!..والامانورامصرأقديرواف!طأكل!زقبلهـىأ)كا

)لينا!حؤألحمحك"-. ...هصر))في4تحها

ال!لامتغقرالعقصارخطوأتن،-الم!ينحيكذكوياتفيوتر!ي

..الضياءلقبولفمافتع
!الكلامأروعكانوالصمت

دور"فيالحنينمنقطرةكأن!الاحبال!رو،تت

لشجوراو،قيسىو،يىلى
تلتهب!تئز

...أؤهـالقرونحىوزدو!هااسطورة
ممهمنتمرانتكادوكلمه

احبأنوددتطالالي،،ننت!-جبهأزهما..برسماته.

..وارتعنتحت

خل-ثجالمدىف!كانوالح!حهت

الرحمنعبدجببلبىسالقاهرةوألظلالالهتماتاجهأورو

ه

صكهـ5!ى!ه!م!هل!ه!!سي55!!م!!ي !حي

سمير:الاساذالىيتطلعوهوالطفلقالالسمكةاكلمنفرفافلما؟عمراروالصيادتعرؤطا!.سهيليس!بنيعمرابوجاريان-

عائدورز؟نحنهل؟مستعدالانانتهل-.السمكاءميديف3عاهننلقدماهرمب(دانه

..عائدوننحنياببمنعم-انإبرإدكأنطواتنرازبفخرالةرف!ارجاءفينظرهالطفلواجالى

وتخيل،يب!سموهومعهوخرجيردهفي،الصغبرةالطفليدوامسد،:!ول

بهذءعليهااقبل!دتراهعندمازوجتهوجةعلىشنرتسماتيلفرحة4-:قالثمبيتيمااجملانظر

لمبعواطفاقلأقدفلبهانشعرثم.تنتظرهاتكنلمالميايههـيةهل.ب!افافي!يتنايعرفعمرابو.بعبدمقانفياخربيتعندنا-ء

نحوالخطىواسرعرالدموععيناهوتحللق..ابداقبلمنبهايح!ي؟ياقاتوجداينقعلم

:يقولوهوا!يمنه؟اليهانعود؟ر!يدهل.!اب!ينعم-

..طويلهلانزاليافانحوالطريقان،يابنيبنا-"هياليقل؟يافافيبيتناالى؟يافاالىنعوداننستطيع؟صحيح-
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س!ه"!ه!ههه!يا-!ههيهي!

---0صصءه-.--

،يزاللاوأ!جمدص"منالانتجان0تحرقلم

؟إاثا!خكاالسهطءركفنال!تحمقرذكر حينشووطت

...*- وو"ؤىلم!م5البرحسفغوك،ن

....4فدكفااجب!!صصيمهـلوكض ضاعشىءكلكانانحبيب!ى

لطلتصحححاا"سفينل!وبحىاو

الابوأبو-!"فىإوءص!لفثرا

المسماءغلالةبللحطجقالدموعاتصصصا..

اس!ط.ءف،ضائع-!انصؤ21؟جض!اوا

افلىءالظل!لالسته!ات!)!!زهورو!رذرت..قياجهؤلمي
وداعاطهـالتىوز!دمعفالعواو-!ى)،

.ء

ءاعه،احؤإنناسحددفتو-ر*

..،اذراعالابنهاامتم!كمماالس!--!ونؤجمةو..درويو!ال

!ات-"صفاءفىالاحملامقصفتووا)عىون3ء-دورال ...يضفط-ت،لصهاو

!..والامانورامصرأقديرواف!طأكل!زقبلهـىأ)كا

)لينا!حؤألحمحك"-. ...هصر))في4تحها

ال!لامتغقرالعقصارخطوأتن،-الم!ينحيكذكوياتفيوتر!ي

..الضياءلقبولفمافتع
!الكلامأروعكانوالصمت

دور"فيالحنينمنقطرةكأن!الاحبال!رو،تت

لشجوراو،قيسىو،يىلى
تلتهب!تئز

...أؤهـالقرونحىوزدو!هااسطورة
ممهمنتمرانتكادوكلمه

احبأنوددتطالالي،،ننت!-جبهأزهما..برسماته.

..وارتعنتحت

خل-ثجالمدىف!كانوالح!حهت

الرحمنعبدجببلبىسالقاهرةوألظلالالهتماتاجهأورو

ه

صكهـ5!ى!ه!م!هل!ه!!سي55!!م!!ي !حي

سمير:الاساذالىيتطلعوهوالطفلقالالسمكةاكلمنفرفافلما؟عمراروالصيادتعرؤطا!.سهيليس!بنيعمرابوجاريان-

عائدورز؟نحنهل؟مستعدالانانتهل-.السمكاءميديف3عاهننلقدماهرمب(دانه

..عائدوننحنياببمنعم-انإبرإدكأنطواتنرازبفخرالةرف!ارجاءفينظرهالطفلواجالى

وتخيل،يب!سموهومعهوخرجيردهفي،الصغبرةالطفليدوامسد،:!ول

بهذءعليهااقبل!دتراهعندمازوجتهوجةعلىشنرتسماتيلفرحة4-:قالثمبيتيمااجملانظر

لمبعواطفاقلأقدفلبهانشعرثم.تنتظرهاتكنلمالميايههـيةهل.ب!افافي!يتنايعرفعمرابو.بعبدمقانفياخربيتعندنا-ء

نحوالخطىواسرعرالدموععيناهوتحللق..ابداقبلمنبهايح!ي؟ياقاتوجداينقعلم

:يقولوهوا!يمنه؟اليهانعود؟ر!يدهل.!اب!ينعم-

..طويلهلانزاليافانحوالطريقان،يابنيبنا-"هياليقل؟يافافيبيتناالى؟يافاالىنعوداننستطيع؟صحيح-

سنعود؟متى

عيسىبنهنفي.سنعوديابنياليومهذافي-

!ه



ى:عر،هه5ئا...(لنمق!فو،اعدو((القدرجيل))أممح!
ه،هـ-/!ا!أمطاعصفديبقلمإ!حي

..لا....،.ذ-م.،الالداعبةقبمتهكانتمهما،فنياعملايهدمانمافردارادادا
لوهيهاهدهمنصجرحىالهيامصىوجعلهاالهمجدارممذوهم..

حديثين،علماءيدعلىوالماديوالجنسيالحيوانياصلهاعنوكشفيظهروبذلك،"علعي"موصوعالىيرحيلهانمنعليهاسهلفليس

قطورهافهمنحاولاناو،الغربيةالثقافةنهجرانهذامعئى!ل..مجنونانسانوتهاويل،قشوتما"يل،اطفاللعبوكأنهالفنيآلعمل

المعامرة،مشا"للهاحلفيالمساهمةمنمكانناندركانلنشطع،الروحى!"السيدكت!بهارزيالمقالهؤااوجزاناستطيعالخلاصةبهذء

انقتحتانبعد،لمها3للانسانيةمثاكلالعصرهذافيا!كتاتيصاليمنذاصررتهاالتي،"القدرجيل"روأيةعن"البدرطهالمحسن

..اجمعالعالمعلىالغربيةالحضارة."صفديومطاعالقدرجيل"المقالعنوانوكان.عامنصف

ووهمنق!سريةنتائحببستخلصالناقديعودانحقاالمؤسفومنهدا!لامخلالهاتوترالتي(لاولىاللهبةمدحلستقداسيورعم

و!ز..الخليقةبدءمنذلإنسانيةالثقافةقيمةنفيتاننيوصاالمقدمةقراءةمنتوءمناتهىقد"البدرطه"لسبد1؟نوهي،"الئاف"

3ء..د.بة..ا--...،الحديدة"معلوماته"يحربوراح،المرررسيةالنقديةآلكنباحد
لهسرحالىروايهفي!ورعبارا!لىالمسرحيهمكلرمهمن(لسيدهدا.

باخةماراليوم(نني":نفسهعنيقولعندما"نبيل"ألاولالبطلنموذجومضموفالسلوبهانألاجريمةثمةلمؤلفهليس،كابعلىفيطبقها

..الخ"احدالااحترم،ضيءفيلااطمعآحترمهالذي،النقديال!نابوقواعدهسعجمةتأتلمالفنيةوعقده

...اقول..الكتابةعالمفيوألاخيرةالاولىهيقواعدهواعتبر،الناقدهذا

وو-!لببنمأكتاعدمافيؤلبرنىقد،التيىهالديننوهدعلمي*لمغاصصلمن(لع!ابظر،ووبقطعها--سلبيموقفو"استبدقدالمقالكاتباناحسستفلقد،هذارعم

...:.....امورهانأردتماكلجعلحتى،سببالهاثريلا،حقدايقطر،عجيب

لحطاتمنلحطهفي(لبطللساداعلىوردتلمحنيةعبارةمجردهي،الفنيةحركتهاوتطور،واحداث!االقصةشخصياتخلالمنوأبرذء

!"القصةبطالحقلا!طورالرعلنىبةفيعندمألمصمصلكرتجرالبد!عمداوالفرجهلاكاملؤهمسوءعناماتيقانبدلا،مفتعلةبصورةمقلوبامع!سا

حفه-فىماسأقصلهوهذا-واخرهاالتحرلةلدالةلن".ءدهـداش!اكا.باستباححتى،لفالمقضدغريبةوعداوةتمرضعنواما،للكتار

..........الفنيوالمقبم،القوميوالموجه،والمعلم،المقرعدوريأخدانلنفسه

رهيبحكماطلاقالىينتقل،الفقرةهذه؟لئاقديورد-(نوبعد،اكور؟ا،وأهيمفينعاررحللكاشبيوجهانأبداحرجالايجدفكان

ب!اابطلهشخب!كبالفرنطقك!للإلؤدئة.بقارفمطاعحلمبطالكي(1"علعبارلاحصا-"الششصببة"يبررالذيالنومعلىتعتمدلوايتكانلهويقول

يمكنلاللهفكيف..هولفردنجنهمطاعمن"اعترافا"اصمحت،لمطل3ؤلا،الشرفهداللروايةالناقددفبللاثم-المدرسيالتصنيفهدا

....كذلكالصفةهذ.عنهاينفيانيلبث

بطلالكاتبلدلىكارولو،ابطالهمايقولهصلألمنالكا"لبعلى3نحكذانعلىوردتلعباراتالقوميةعقيدقيفي،بيئني(نالىالكاتبيلجاثم

النقديةوالمعلميةالف،!يكونهكذا...اذنكدنكمجرماطهصإل!ىمحهـوس!د-ث!ةيجدلم"البدرطه"السيدولعل.الروايةفيالابطالا!سنة

........أعباراتيخلالمنالهـلالبيدينبان*،الروائيالعملهذالتخريبوسيلة

استخلاصوبتابع،هذاالعبقريبهـشفه؟لنقد.بت!مسكهذاوبعدر،ا!ولاننفسيائاماحاولتخلالمنالروايةفيهاجم.الشخصيات

العردح!المج!نمععنوانعزالهالهـلالبفرديةعلىالحكمذلكمنالنتائجانبود،نا!را!ها!جأان!كئطريقةغرب1و-رلمث.ا!ياتهذء

...والق!،دةوالاصدقاءالهنظمةاقوادوعلىالناسعلىواستعلائه-.والصهـد!الموضوعةصمفةلكدمه!كون

القراء،لصدقكاخرشخصعنطهياسيدهذاقلتولو..والجميعوجدلطاشيكلا،النقدهذءمثلعلىارداناشأ.لماننيوالحو

الروايةهذهحتىحرفاولمنذصفديمطاعمآكلتبهتنتابعكئتلووامااروفيالعفو!اوالمقعودالابسىمنكثبرلايضاحمناسبة،الردفي

..وانساببتهامتهلقضا؟ملتزمكاتبعلىتجنيكمدىلعرفت.القراءمنبئةبيثةفيالروايةهدءحولظهو

هو،صو.لعفضاجادبكليعانيهاالتيالكبرىالمصيبةانعير

صطلاالادورصووفاذا.تمامااهدافهبعهـسالقراءبعضمنسيبلىانهء:هـطإوفة!دوارزيالجيبالهلعهذاائا!شر،اناحبشيءكلوكبل

انهزاببصة،جبنه،شكه،فرديتهصوراذا،التكوينيةقجربتهاعما!فىالئقطةفىءاتبلوروهذا.فكريطابعلهتحليلايمن،القر(ءمن

*قانظء،!تحدث9.و(ذ.امتهقضيةيخونبانهلحئدئذيفهمانبدلافانه.شهاالروايةفىهاجمانالبدرطه(لسيدحاولالتيالرئيسبكأ

مواقفوعن،خياناتوعن،مئعزلبيتاوسيارةفيتحدث،جئسيةالتجرإدى"اسلوبيوبين،غربيةثقافةمثمفاكونىبينيربطولعله

الاخلاقيبن"الشرفاء"وجدانمنالنكيرعليهارتفع،متناقضةعاطفيةمنخال!ظياساوبمجردكانتالعربيةالثقافةوكأن،"ال!ثنكي

وابيروتاودمشقمجتمعفييحرثهذامثليكونانينفونالذين"غري!ثقافة"المثقفيجعلماالذيادريولست.فكريمضموناي

..وحدهاباريسفي..الا6لقاهرة4،مئقارياطارذاتالثقاقةيجعلما(لذيثم.ومعابةحلرموضع

مجتمت،لا"ششعالموا!فهذهمثلابرازانللناقداقولاخرىمرةهـا.،ادبهيعاليمانيريدعالميةبثقافةمتاثرايكوناناملأفبيضيروهل

الحيالصخبصميمفيقلمهتجعلوانما،الكاتبانعزاليةعنتبرهنولااكنشفه؟لذيالجاذبيةقانونعننقولاو،الأسملاليةمعطيأتهاخلال

..معاوالشر(لخيرصخب،ذاته!نرفضهانعليناوينبغي،غربيانكليزيقانونآئه،الانكيزينيوتن

محص،ذهنيجوفيتعيشلرواية1انعلىيلحويظل،الناقدويلحبطر،قة-،الاوروبيةال!كلآةرؤصتاننياليسرطهللسعيدقالومن

آببومية،الحب(ةمنتفصيليةماديةحركاتتصورلمالروايةلانذلككل.."روأسبها"منالتخلصعنعجزتء!-دائماكعادتيشكيةتجريدير"

كانالكلالباتجاهلانذلككل..الهلانيذيردأبياوعنترةكقصةجمنلم!كذلكتجريديةبطريقة

فيالشبابهنلجملةالداخليةالتكوينيةالتجربةحركةعنالكشفاساؤوا!د،القاهرةمناخوانهوبعضالبدرطهانسيدانلاريب

..ثوريتهفياليهينزءمااحدهميكونن1اجلمن،وتمزقهمتناقضهمنررتوفيها"لحومهـمأكلون"لمسرجبةكتبتهاالتيالمقدمةفهمثائية

..مطلقاالعربيةالثوريةعنيحدثنالماماتبانالناقدألاخوعاب،ىتمركان*نسانأنقنعندماالغربثقافةفيروحيةوقائع
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يتنفسالذي(لعامالجوهووكان،هذهـإووايةديواصحاالظر!كان.ا!ضلماديةشروط.نحقيقاجلومن،المجتمعهعالفردصراععن

ديكتا.توديةفيميبرز،مناتذر\سياسياجواكان،الروايةتذصرصياتفيهذهبصاوجوها،انعزاليافردياوكاتب!ا،خياليةالقصةمايرجعلهذا

الشابرعانيهالذيللحصرخارجيارمزاالطرؤطهذاوكان،الضنميشكلي....تجريديا

نسابكلعئدالذاتتكويناتابعانفيالحرقيليكانوبعد،العربيانلادرك،المدرسيالنقدكتابقوامحدحتىمتقناالخاقدكانولو

كانتالتيالسحيقةالهوىوهذه،ية6العنجوضلالاتهاخطائهخلالالروائيالعملوان،واقتصادتاريخعلماو،اجتماععلمليستالرواية

يقفونهاكانواالتيالسلبيةالمواففولوع،الجيلهذافردياتتفصلفردنفسيةخلالمن،فقطامةليس،كاملةانسانيةثوريةيتابعقد

وراءهيخفونكانواالذيالزيفونوع،بعضابمبعض!اعمالمنيصورانطريقتهعلىكل،"القمرجيل))افرادسعىولقد.واحد

هذامنالتخلصمحاولههيمأسا.نهمكانتلقد..البتريضعفهم؟لانسانالعربيهذاولنر-ث!..العرببم(لانسانتكونمشكلةمنحياجانبا

امتهمبهاتمرالتيالاريخيةالمرح!قىمستوىعاىوالهكون،(لزفيلشوا"القدرجيل"ان..الكمالفياسطورةجعلهعنولنمتنع،قليلا-

سايرتوانما،بطولتهمجاهزة،ابطالااقدمهملم..وانسانيتهمتسبمانارادتوالرو؟قي،كذلكانيكونوايحاولونولكنهم،ابطالا

..نجحمنوقليلالبعضفشلوقد،؟لتكونهذاواقعية.معاصراوانسمانيا،ثقافياوقوميا،وجنسياعاطفياالمحاولةهذهغور

للقساريملابهايوحيان(لناقدحاولمغالطةاكبرالىالانوانتقل..وشعبيينونضاليينمثقفينمنالمنماذجعشراتذلكاجلمنوقدمت

القدلىجيلابطالتجربةالنمؤ"ديحركةاعفالوهي،وعنادباصراردونمنوحدهبنبيلوتعلق،الشخصيماتهذهمختلفعنالناقدو.نعامى

تنتفدوهيالحركةهذهيدركانيمكنقارىءابسطاناعتقدوكنتبهمتفتكالذينالشبابهؤلاءمنواحدنبيلكانبينما،الاخرين

نهايته.لتبلغالكتاباجزاءبينروحيةذروة(لىمنهاوالنفاذ،لتجربتهمالاخلاصسبيلفيقاسيةارادة

يتجاهـلجعلتهالناقدككرقيدتالتيالنقديةالمدرسةمنطقولكن.والانسانيالاجتماعيمعادلهالها

فيافليسي..صارحماديصراعخملالمنبدتاذ!الاالحركةهذهههد!إورمخابر+حمةعلىيرصبرلمالناقدان،هذامنوالاغرب

يحنصرلمان،الكاتبعلىمعينقالبفرضفيال!عنتمنتهىهذا.ا!حيا!جما!يريالحملالى،؟لمطلقةالمضأزمةالفرديةمنالشخصية

..منعزلافردياكا.باكان،فيهاالفنيةامكانياتهلأإروحيىارا!ل2وا،ويواليهاالاحداثالبدرطهالسيدتناسىفهـيف

طورتتي51الداخال!يةالحركةهدهنتوحمجالدبمهناولست.!!مه-ل،ءا،المر؟مقةسنالىاقربوهم،الشبابهؤلاءخاضهاالتي

ذلكومع...والانسانيةالقوميةابعادهاضمنالذا.نيةالتجربةنمولقشد.وه!يةبطوليةواحلام،ذاتيةوقوقعةروصانسيةمنالسنهده

ذلك.الىرةالانظبمجرداكتفيفاننيضم!نالمراهقال*خبطهدالتقديرمالروايرلآمنالاولالكتاباوقفت

اساسببةنماذبممحدةقدم(لروايةمنالاولالكابانظاهراكانفلقد.الجامعةوهبم،الثوريةالعربيةالبيئةفيخصوصيتمه

جمل"-وهم(هاني،حسان،لياىلا،هببفاء،)نبيلهمابطالهامناشكلأةاعنالمفسء"مداخلفيالبدرطهالسيديقرألمو!ل

منمختلمينالسنحيثمنمتقاربرين،(هاني)عداماجامعيينشباباناللأواقعمنوهل،العربيالمراهقوخاصة،المراهقلدىالجنسيمة

جميعامشدودونولكنهم،النفسيوالاتجاه،والبيئةالوسطحيثاجفماعيةفن!ية،ثوريةاقنعةتحتيختبىءقدالمراهقالشبابمنكثيرا

يربطانفي،ش!بئايفعلانفيالجببلرغبةهي،واحدةدغبةالىالجنسحرمانعن،قيمتهامنالذاتصرمانمحنبديلالنفسهليحقق

منالنسورهذاالىيصلمنهمكلوكان.جسامبمسؤولياتنفسه..ارتوائهمن

كله،الجيلهوكما،الاساسفي،هم.الخاصوتكوينهحياتهصلالى(لمراهقيحققانوشاذامستهجناالحدهذاالىالامريكوناو

والمإسر؟الصراعكانوفلك،الحقيقيةوامكانياتهميتنالسبلاطموحذووالمبالغةمنوهل..وضياعهغرورهبطولة،الجنسيالميدانفيبظولمته

بالحسيوالالممان،بالقيمةوالكفر،التمردثم،الفنتلوصرخات..حري!تهامنشيئاتملكغنيةفتاةمععلاقةفقيرفرديرعقدانواللاواقع

ءـزرهكل..الفنالىالانطلاقاو،الكابةحضنالىوالارتماء،المباننتربمشنوىحقائقيرقدمانالروائيعلىانالبدهـ،طهالسيديحسبولماذا

عليه.نفرضانانتيمكنكولا0.النكبةبعدماجيلعاشهاالمقولاتالتيتلكمن(وسعالمرواني.نجربةتكونكيفواذن..قارىءايمعرفة

والحسيسةوالعزلهالبسانلمجرد،وواقعافعلاءلببهكائنهوماغير"حقائق"يقدمانالروائيعاىانلكقالومن..القارىءيملكها

بريل)بر!تلببقلاانهااو،الاعلىالمتلعفةتجرحاشياء،والسوداويةانتبينما،العربيمجتمعكعفافعلىتخشولم..العلميبالمعنى

الجيلهذاعطمةكانتلقد..الاخا.بهالكاقولماذابل..القدهـ(نتحدثاندائمايجبافكان..الخفيةالجنسيةفضائحهبدولاتدري

وهوطهادتهلهتظلالذيالفبهبلالانسانىالتمزقهذافيفعلا!.عربية.فجربةلتكون-انتوصفونهاكما-ةلصو!حبتجربةعن

وحض!بض،الفشعلاني!ابفيوهو،بطولاتهلهوتطل،؟لدنساعماقفييفرضهانيحببواجبيتممسمك(البدرطه)السيدإنبدولا

..اكظسانه..ريبولاالكتبمنمحفوظنظريواجبوهوكاتبكلعلى

؟؟كذلكاليسقولمهايرصحلااشياءهذهاصورانالناقديودكيفافهمولست..(الطروفمعالفردتفاعل)

..الجيلهذاقصةمنالسلإ؟الجانبتؤلفالىتينفسهاهيولكنهاالجوعتفاعلالا،تفاعلمنهناكاليس..الظروفمعالفردتفاعلله

بعد.نقيضهيتشكللمجانبواعلهابطالمنقسماانتقيتانني(البدرطه)السيدنسيولقد؟والفقر

ا.رز(نح؟ولت،الجانبهذا؟صورانحاولتالاولالكتابفياكأ-رفيالسا"لدةالطبقةوهي،بورجوازقيطبقةمن(القدر)لاجيل

ممانوا،.مسبيةحقيقةوجودعلىتصبرلاكانتالتيالحالمةالمثاليةقادالتيالطبقةوهي..دمشقفيوخاصةالعربيةمجتمعا"ننا

ناماوكنء!هاالبراءة،كلها(لنزاهة،كلها(لبطولهجميعايتطلبون،تالحكوءوخلال،(لمستعمرايامالعربيالنضالمعركةالمثقفشبابها

اسغطهتوهل..اليأسيشده!حتى.النضانيبواقعهميرصطدموا.خاصةسورياءلىتتابعتالمتيالملاوطنية

النساستهموهونبيللصرخاتاخرمعنىثمةتكشفانصديقيراجد4الصحيحبفهمه(الماركسينقده)ابىدرطهالسيدطهقولو

...حسيةاحضاقالىبنفسمهويقذف،ويتبراـمنهـحويحتقرهمجميعالشبىابامنابطالهاعندالروايةابرزتهاالتيالتناقض"تهذهكلان

علىتألمهلشدةالاذلكيفعللمالانسانهذاانعندكهذايعنيالايرصفهـ-االتي،الطبقةهذهتكوينصميممنهي،المثقفالجامعي

عزلة،موقف،صاحبيياالموقف،هذا...تحطمالذي،!الاعلمتلهفيالشعببينالاشخاصعرضطريقةالىانتبهولو.بالبورجوازية

(تقانذلكب!داسصطبعفهل..لاوافعيانهاو،تجريدينتيءانهاوافطرمعنا!بعهدة؟لجاهزةءطةالي!المئعخصةنموذجعلىلعثرالرواية

..وابطال!لمايروايةهذهمنموق!حق!بقةفي.الداخ!الصاخب

ليصلوأجاءواكثرشبالطتهـه؟ج!معانهؤلاءل!بأسىكاىولفالؤوحريةتحققامحبارمحلىيصر(لروايةكاسطان(ل!افدويقول

لمقاءحيراقرأتهل،كمناتورالدييرقتلأوااى(رادوا،الطشرمخمشب!ئالفد..الظروفبهدهيعنيمادااءل!ولست..الظروف!عنمعزولة
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الالإتوحيتى،الكلمةافقمنيضيقأنحاولولكئه،انتفسيرهدأ..ألابريأءانتعسأءهولاء.نشاركانماحدالىاستطعتهل،هؤلأء

..المباشرالقاموسيبممناها..يحمثلاهذاان.نقوليجعلكالذجم!وما

الثلخصي!ةعاىالمعتمدةالروايةنوعفيدرسلاعطاءبعدئذالناقدوينتقل،تشاركهمان(تريد)لاانكوهو،واحدسببالالديكليس

النضمحبةلطلابيدرسكانمماذلككل..معاوالحدثالشخصيةءلىاوهذهتفهمان(تريد)لا،الاشخاصهؤلاءتحبان(تريد)لاانككما

فكبمااي،ادغربمدارسفي"0185))عامالثانويةالشهادةمن؟لادبيةولا،والانسانيةالقوميةبقضاياهاتعترفان(تر،د)لا،الرواقي

،لاحدات1منع!دة،مقد"قىالىعناصرهاوتحليل،القصةظهورمطلع..بفنيتهاولا،مولفهاباخلاص

!تلاي!تركالناؤدفان،قلتانسبقوكما.."خاتمة،شخصيات!(نقدا)كان،هذانقدكاننقوللاننضطرذلكوبعد

ازء!،التنسخصيهةعلىالمعتمدة(لروايةفصبيلةالىانتمائهاشرفللرواية

.-بعدبهااسمعلمالش!ابفيهاخلطوهميةبطولهتجربةيقدمانالاولىالكتابحاول

ويأتر،النقدمنمخزيةز؟ويةفيالتاليةالفقرةفيالناقدويقعالىالامربهوانتهى،القوميالعملوبينالجنسيوحرمانهفيورهبين

ولفد،1،زاعم5هزرلميىعمانهيحسبوهو،نفسهامزاعمهضدبدليلولكن.رومانسيبفشلالنهايةفيتسبب"رومانسي"قلاعداد

عنهـم،الخيريرلنفي،الناسءلىقاسيةاحكامايطلقالكاتباناعتقدلقد.ثانجبةالواقعمنالشبابهولاءتقربمرحلةيقدمالثانيالكتاب

ىفشخصيةخمسينمنواحدالانوذلك،بكاملهاالانسانيةينسفالاصالةتلكلديهمنلدىالاصالهبعثفيسبباالفشلذلككان

،الاحكامهذهمثليطلقوكان،السلبيالبطلنموذجلهكانالروايةان،انفسهماالىيرجعاانونبيلحساناضطر..الجيلشبابمن

تغا!لىوبهبف.ابطالهاحدمايقولهكليتبنىالكاتبانممناءهذافهلمنبنوعيةحسانبدأانفكان،اعماقهمافيالزيفعللعنيبحثا

طا!الابمنكثيربهايرميهكانالتيالاوصافمنكميرعنالندرطهيحطشملانسعىوهناك،الشعنيةالقاعدةمنبدأ،الجديدالنضال

واخرين،وهيفاءومحمدوحسانكليلى،عليهيأخذونفكانوا،الاخرينالاخلاصمدىتنكرهل..هذاتنكرهل،القديمةالبورجوازيةقوقعته

الكا"صبت!حملانعاىتصراذنمانت.نفسهالكاتبعلىانتملانخذهالكنببحر؟نفيصغيرةحقيقةيصنعانسبيلفيحسانعند

الرواية-شخصياتمنكثهركانالذيالوقتفي،ابطالهاحدتبعةمنتبرألقد،فعلايستطيعهلولكن،عاملايكوناناراد..،إلزيف

موضوعيةاوثقافيةروحفأية..نبيلتهاجم-!طبعانفسه؟لكانبروايةومع..اخرلجزءخاضعابقيذلكومع،القديمةشخصيتهمنكبير*فىء

..المفضوحالتعملهذاعليكاملتالتيتلكانتصرفقدنبيلواما..مظفرةجديدةنضاليةحركةقادفقدذلك

الكأتبصورهاقدالمنحرفةالشخصياتمنكثيراانالناقدويقوليعيثر(نوحاول،الروحيلتمزفهصدىكانالذي،الرئوكيمرضهعلى

واي.."كاريكاتورية"صورالىحولهاوانما،لهالا!لبريرقاطعةباحكامنفسهيجد(نيلبثلمذنكومع،الموسيقىهوواحدعزاءلهفرد(

الثهافةعنمداؤعانفسكتئصبيامن،ذلكفيانسانياوادبيضير..دمشقفيالمعركةقلبالىمحائداثافية

جمهممة،شحهخمسينمنباكثرتحفلابروايةانتذكرتولو..والانسانيةالفترةهذهعنمتنوعةداخليةصورةتقدمكيتجهدبعدئهذوالرواية

خلالمنتصوبرهاالىالمكاتبيضطرهامشيةشخصياتهناكواناجتمعانوكان،الطغيانحكمضدالمثقفالفاب.نضالمنالمجبهـة

منمكانطفيوي!ضعها،السريعةملامحهايعطيهاكيماابطالهاحدزاويةشبهلهتمانبعد،خارجيةمعركةاصدقفيثانية"القدرجيل"

النسخصي!ةهذهتصويريرأتيانبدولا،معاالخارجي-النفسيالمنظرمنالعديدخلالهاالروايةوابرزت،الذاتيتكونهموكةفيانتصار.

-فوهونبيلحالةهيكما،وهياجغضبمنالبطلبحالةمشوبا..ا،ضاضلالشباببينالنماذج

نا..المهـماجينمنشخصببتينمععندءالر؟يةتتصالبعئدماالسجنوخاصة،طريقهالشيابهؤلاءلنفوسالسلاميجدانيمكنوكان

لها"ينالوصف!بنصا.نىوقد،باستمرارليجسمهعيبعنيبحثالناقبئكان..نبيلوهو،معاوالعالمالذاتءلىوقسوةتمزقااكثرهم،منهم

نامنلاوبرد.."التاجرالصحافي"و"القاتلالمجرم"الشخصيتينبناءمرحلةتبعتهاقد،الطغيانعلى.زغلبهك!معركةانلوذلكيمكن

اذمانجبة،قيمةمنبهتحيطانيمكنوما،الفنيةالوصفقيمةعنيكشفالاشنقرارفشلانعير.الديكتا.نوريةانهـيارمحاىالتاني(لحكمفيوصدق

صنانها..مفتعلةاخرىتهمةوهذه،قاستقريريبانهمباشرةرماه،الشبابهؤلاءنفوسالىوايئسالقنقنوبةاعادقد،القوميالسياسي

للعدبرببالنسبةصعيرجزءوهو،احاديثهبعضفينبيلاسلوبوحيواللامبالاةاليسخيموبينما،الاولىالتجربةمالاة.تكررانوكادت

فير!11الاشش(عيوطبيعةتتنالسبالتيالاخرىالمختلفةالمواقفمنصدلىمعركةالىبنفسههاربانبيلاندفع،الطلببعيينالشباببعضعلى

يم!قكط..والقسوةوالننحديوالحنانالعطفجوفهناك.يحيونهابالتفسيرينحرفانالاالبدرطهكذلكهناويأبى.الجزائرفيكبرى

العادية.حياتهفيانساناييعانيهانعدممرضمعهنقلقدنبيلانوهي،الحقيقةهذهفيطمس،الصحيح

له،قرأتهالدياليتيم،المقالهذافيكعادتهالناقدالاخويسرعالثوريبالعملراحوانه،الحقيقيينالابطالجبهةالىخىالتصديق

المؤلف(نفيقول-بهمايتهمنيوهو-شاملاجامعاحكماويسشنتعكيفاعلمولا.لذاتهبالنسبةالمعركةبصدقنفسهيرفنعهناكالمباشر

بطص،نبيلانيقولير!هـانطبعاوهو،شخص!ياتهعلىنذسهيفرضفيورد،.بينماالجزائرثورةيهاجمبانهالكاتبيتهمالناؤهـانهذايبيح

..ذلكيفعلالذيهوالروايةبانهاواعتقادهالمعركةهذهبعظمةالبطلايمانالروأيةفيمكانمناكثر

،دراجاتصانعررىالادبربانبسرعةلهولنقل،بذلكمعهولتسلم..."الحقيقية؟لمعركةوحدها"ثانها"جميعاالعربءنمعركة"

هـطذاواما،بهيتأثرواانلابداخريناناسايخلقكانسانهووانماالىالناقدعقليذهب(نمعابةوالكااررسخريةعلىمايبعثواكثر

يرجعفذاك،يرموتوناوي!حيون،يكرهوناويحنونابطالهالكاتبيجعلانني..اوه"وهوالجزائريةالحربضدانهعلىالنصهذافهم

ذاتها.الروايةحركةالىثم..الاليسلموتهداهولانه..ي!موتلانهحدنا9يموتاناريد

طبي!عت!اكانتكما،روماف-ةباندفاعة،منتحرةهيفاءماتتولقدأوالعرافيأوالجزائريالشسباجلمناحدنايموتاناكرهانني

اشاواصتانالىالجرازدبائعمعطفلةوهيغامرتائمنذ،دائمايعنيفهل"..مصيرههوهذالاظاليومرموتالعربيان..السموري

..التوريعملهمىتقلدهانحاولتانالى،طبقتهامنليسفنانا..الشهيديكونانهوالعربيمصيرانالاهذا

الجيل،.نجربةفياساسيةمرحلةلاؤخهاءمجسمارمزاهيفاءموتوكانالجزائريينالقادةاحد،وعامرنبيلبينالمناقشةايرادالناقديتابعثم

..الخياليةوالمثاليةالوهمموتيردلمالناقدولكن،يلفطهانلعربيلايمكنبمعنىللقادىءفيوحي

فلفهـ..بهايضحك!انقرونبيلانالبدرطهفهمكيفاعلمولالانههذاكل..الصطولهطلبفيمنهمبالغةنبيلكلماتفييرىان

علأمسوولا!د"و!و00استقلالهاتكنشفاناستطاعتعنممابهاسررغبةهذهان،الناقديقلأم..يممثلانهنفسههوباعماقهيشعر

ا!صاحص،كاناداخاصة،الموتالىيؤديقدالحريةفعبء،تصرفاتهامثليبرركلها؟لروايةمجرىوان..لبراءة4في،الصلىؤفيمخيفة
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..كابوسهاوءةلشدةالنادذظمنبنعسهيرميانحاول"فولكنرهـ"اوقتاوااوانتحروأانشبانمنكثيرعن/نسمعلماو..خيالياشابا

كذلك؟ألشىبالعظمةمليءغامضعالمفيلمغامرونانفسهميحسنونوهم،حرقوا

نحنسلابههفيانتاجناواترك،المعساقهذه"طه"سيدياعنكدع....والدهشة

اذتولتنع!.!ال!ونةالعربيةالثقافةثوي،(لسوداويينالتجريرريبئويقول،الثسخصي!اتتناولفيطريقتيتشريحالىبر11طهويرجع

البطولية!القوميةوقيمكالنقديةبقواعدكنظريرساتببعض(لناقديستعينوهنا،واحدةدفعة(لشخصيةاعطيانني

ضبمطساعدمشقتكشفاني!نبغيانهاويهفالاحداثمعوتفاعلهاارشخصيةنموعنءوريثة

ىص-5!كا!هطهولم!ن.مقبولهنظريةوهي.الكاتبتدخلدونوتتطورنفسها

أ!عريىألاديبماسأةالىسيودة!،ول!لىومحمدوحساننميلمثل،الطسعيةوحركتهمتطورهمتتالعان

..!الرواير-"حاول!الديرالاساسييرالابطالعلىيطبدهاار.يسىالبدر
ال!ماهـصفاضلر!إمؤصولادهاالروايةتفردلانلامحالثانويةشخصباتبعضعلىويطبقها

خاصةيتعلقفيماهذا..لانئتهيرواياتالروايةلاص!حتوالا،خاصة

ولكن...رئيسيلهلادورالذي،هيفاءاخي"مأمون"شخصيةباعطاء

خورمن،نترارةاللطيفعبدالاستاذالاديباليومقبلعرفت،نصايقسرعندما،تلكلنظري!تهمعاكسبرهانفيثانيةالناقديرقع

عنتصدرالتيالمجلاتمختلففيوابحآثمقالاتمنكتبماعلىالنصهذاإفسر،بنبيللقا"لهاقبلحياتهاعنهيفاءفيهتتحدث

عندماكبيراعجبيكانلذلك.النطرقويمالثقافةواسعكاتبا،بيروت!-زراانلادرك،ماينقدالناقدعرفلو،بينما،نظريتهمعالتطابق

الذي؟لنقدذلك،"العربي*ديبمأساة"لمقانينقدهقراتبعضلتعلسالا،بنبيللقائهافيالتجربةازمةلايهمحياتفامنالجزء

جهةمن"الطشتد"ووبالتعالي،جهةمنالسطحيةبطابعتسم5دب!ورلمافلاشخصيهفيانمووكان،عاديةغنيةفتاةلشخصيةعامةخطوط

اوردرساالتيالنقاطبعضلجلاءمضطرانفسيوجدتوقد.اخرى..ذاكالراء

والواقع.للحقيقةمنياخلاصا،تعليقهفييؤ"م(بمالنادد،..نبيلبجريرةكلهاالروايةادانةالىالئاقديعودثم

في،عامةوإلكتاب،الاديبيعاني""مقهـاليمسنتهلفيقلت-41و؟ز،مغرورمتبجح،لملنساءمغازر،للحمرةمعافرانهالانبيلمن

ضميتىفءكاتتجلىقاهرةشديدة(زمةاعراضمنالعربيةالبلادجميسععنتعآمىبهنما،القددجيليحوضهالذيالكفاحفيلهلادور

يقبلليسى(دبيةكتبمنالعربيةباللغةينشرلماالقاريءالجمهورعددالقوميةالمواقفجمليعواهمل،الشخصيةهذهلحياةالاخرىالمعاني

الجيد.."الادبيالنتاجعلىالاطل!عروادالمثقفينمنالخاصةالاعليهايقنعانسيلفيذلككل..الروايةهذءبهاحفلمتالتيوالنضالية

.(691اغسطس-آبرود،الاداب).وحدهنبيلهي"القدوجيل"انالقارىء

البالغة،وجهويطهر،فيهمبالغكلامهداإن"ثرارة(لاديبويرىانسانيةولافنيةلا،ميزةايةالناقدرأجم!فيلانحمل"القلهرجمل"و

الجمهوريسةفيسواء،المنتجينالادباءاوضاعالىنظرنانحنادا!-ذاديهااكشث!فهاالتي،السيئاتمنالجيلهداجانبالىمصوية

اديبمنفما،افريقياضمالولننا!اوالمواقاوالمت!دةالطربية.."العصربما"الناقد

انتاجهمعيتناسبماالجمهورتقببرمنونالالاو(نتجواعطىاشةهراساليبتسوععلىكذلكحملقدالبدرطهانذلكبعدننسولا

.(0691سبت!بر-ايلولءرد،الاداب)"وعطائهاي..ومذكراترسائلالىخارجيوصفالىداخليحوارمن،السرد

تيشمماخلواجاءردهفان،بالمبالغةكهـمييرصفالنافدكانواذا."خلقتانمنذالانسانصةالروايةعرفتهاالتيالاساليبتلككل"

مس!وىالىبحجةيهبطالذيالفعفءلىين!يانهبل،رودعاهالمحى،الوقتحانوقد،؟لاناشيرانالا،ذلكعلىردااملكولسمت

ف!الجمهورتقديرمننالواا!ذينالادباءهمفأين.الت!افتكانالسبدهذاانفلو.البدرطهتلتسهالذي،النقديا!قفمعئى

.لقدرجرنالواالذينالعرب؟!فريقيينمبئه!بالنترك؟ذكرا!كطالمبلادالفقادمنوكان،)1(فحسبثنقفمجردوليس،الادباءمصافمن

ال!بيأا!جمهورمنهاوخاصة،الادبببةالائارمختلفءلىالاطلاعمسؤوليةيقدرونالذين

ادبرأئ!!منفمن،البشرم!بينمنمحنمراتبضعاقريق!باثمانيفيانءهـيرناقدكلفيالمفروضهوكما،العالميةالمعاصرةبالروايةمايتعلق

نطرفنكادلااننا؟القارىءالعربيالجمهـودمنالمزعومالتقدير!قىمنانلعرف،الفعالالسلبي(والايجابيأثرهالهايكون(نلاحكامه

!ؤاحبنانقر؟هاالتيالاسماءبعضسوىالا!م،شيئاادبهممنفاد!ةوأخطاءماخذهواعتبرهماكان"المعاصرةالرواية"ميزات

وكتبهمادبهمواما..العربيةافريقياادباءعنكاتبهيتحدثعابرروظللضمىاذ،ذلكفيالامثلةلهاعدداناحبولا.القدرجيلفيفنية

المشرقفيالعربادباءنحنكنافاذا.قطاليناتصلؤل!،ومجلاتهمحتى،الاطلاعهذالهكانولو.هوفعلكما،الدروساعطاءمجال!ذا

.؟التقديرقبيلمنهذاايركون،المغاربةلادبائنانقرألامجموعةانكذلكلادرك،اجنبيةلغةكانلإلايعرف،انالمرجمةالكتبس!

.الادبمضمارفيالعربيالعالمقبلةالقاهرةالى،مصرالىولنعدومدرسيةماركسيةمن،متعاكسةمتناقضةحفظهاالتيالنقديةالقواعد

،لمقاههو،نعم؟العريضلتقدير1لقيءنهاانبثقاديبكلاناسنظنهذه،سطحيةاج!نماعيةونفسيةللقرنالاولالنصفمنومصريةمحافظة

يرستقطبالذيالنوعذلكمن"ادبه"كاناذا-شبابهمطلعوفي-(لسيالقدرجيلدوايةمثلعلىتطبقانبمجموعهالاتصلحالقواعد

والتقديرالقراءمنالرواجيالقىفهل،الرصينالادبواش.الجنسونقادهالعربيادبنابحرانفيضائعةيتيمةتكونانحظهامنكان

تقديرعن،بساطةبكل،معاولنتساعل،محفوظنجيبلنذكر؟دائما.الاشارس

وذيسوعالشهرةعنهتاخرتالسنينمنكم:لادبهالعربي؟لجم،ورفهناك،حسينلطه"الكرواندعاء"علىروايةتنطبققدقواعدانها

؟ليهتسمعىالش!هرةكانتوهل؟محشرينامالسنينمنعشرا؟العنيت"هوغوفكتوههـ""البؤساء"ورواية،متوفرةالوحداتقواعدجيمع

فيوالسهمتالثورةحكومةدعمتهانلولا-كلهالحينهذاب!ر-)شتاينبك(و)مالرو(اعمالواما.عشرالتاسعللقرنالاولالنصفمن

؟تقديره،الاسلوبمشوشة،بالغموضعامرةفانها"سارترا)و"فولكنر"و

وما،جميعاوكهولتهشبابه!ترةمغموراظلفقد،حقييحسياماحركتها،ذهنيجوها،مغرورونضائعونشخصيا-لها،شكليةتحريدية

الشيخوخة.الىيدلفوهوالاال!تقديراصابا(والغضبالصخب"روابةقراءاسدانحنى،قاتلةمضجرة

منحقاامهفاظط،مبالغايرانيا!ذيال!اؤداخيياوانت

عالىاصحملك؟ولادبهم!هما!ج!هورووو!يرالعرلطالادباءاوضماعنقدبة،المدرطهللسيدلربيةأتاراثمةعرفتاتلىيسبق!!)1(

العرب(قطارفي!رعلاارمربيةإلادببةالمجلاتمنايرابانعالمكافنؤا؟لابداعيةأو
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!سف!الدكتورذلكمعلدهل...الاقصوصةنوضعمتقرمخاآس!بر،اودونأالوأحدالالفمنقريبأيكنلمان،نسعخةالا!تلائةمناكثر

؟الادبلا"الصحادة))لممارسةالطبهجرانهام،يرسادرتقدبرراىاومكافأةلكتابهاتدفعلاناستطاعةعيرفييجعلهامما

وهفادا،نوبلجائزةحولطويلرأيشرارةالناقدضميرفي-3الثقاميةالمؤسساتعلىعبعهاببعض.نلقيانالىلتضطرانهابل،مادي

عرضا.مقاليفيعبارةورودمنسوىداعماغيرمنوعلنهالعلمجاءكاما؟؟الدمارمنلهاومنعالنفقاتهاتغطيةالحكوماتاو

نا،اليوميبرمملهالاديباستغراقعنالحديتمعرضفيقاتبالقاهرةالثقافةونرارةعنتمدرالتيتلك-عربيةثقافيةمجلةارقىبان

ثقاؤ!هفاذا،لمحكرهوتثقيفالاطلاء))وبينبينهمايحولوقتهضيقمن!عددالاالقراء"نيشتريهالا-با!ظةءبمالغوت!نقاضاها

المسهوىيبلغلا-(لاياممرعلى-الادبيانتاجهواد(،قريبةضحلة؟مذهزضئيل

المستوىدونالحديثالعربيادبناكانووناومن.المقدرالرؤبيعفشئيقلةمن،الصربيالاديبلازمةاستعر(ضيفيخلصت-2

نوبلجائزةنالالعربالمفكرينمنمن،والا..العالميعلىالنانتريناقبالعدمومن،الرصينالادببى"نتاجالمقدرينالقراء

."؟مثلااليوميالعملالمشغراقيومن،و!ودبحدودالاالادبهذامثلنشر

علىنهائيةشهادةنوبلجائزةاعتباريصحلا":تعليقهفيتنرارةوقالخاصت.الرصينةوالكتابةالواسعألاطلاعلهيتيحلامم،للاديب/

مناخنتيادسلامةالىالنهائيالاطمئنانيجوزولا،لهاي!نامنادبسموالاديبعلىالعريبةالحكوماتإنسبغانضرورةالىذلككلمن

..."..لهايختارونيتاححيث،"(لتفرغنظام)دسميالذيبالنطامبالاخذرعايتها

نهائية"شهادة"نوبلجائزةنجبلاجعللم،الناقد؟خييا،ولكنيويتخير،جميعاوذاتهوفكرهروحهالكلمةفييسكبان"للاديب

دون!طالعربادبناانقلت.ينالهامنادبسموعلىنهائيةغيراوطياتهوفيالاثرداك؟ذميلد،والحيارشيداتخيراموضوعهذلكقبل

مناحداانواما.الاديبتفرخلعهـمءائدوذلك،العايرالمسمتوى."....الخلودبذرة

تساقانمنبأسلاحقيقةفتلكالمجائزةهدهينللمالعربالمفكريني!قيميومياعملاالأديبمراسفي-يرىلاالناؤ،رالاستادانالا

لناسيو؟اوافريقيااوعربيااديبا"بانتكهنكواما.التدليللدى،موظفانفسهثوفيكانلقد:الاديبو1الادبعاىضرراي"-اوره

منبعضنالهافقد،لنفسكالتكهنهذافدع"...(ليومبعدبنالهالؤنس!اسفيراكانكلوديلوبول،شاعر.برتمهدونتحللمووظيفء"

يدهيوها.القادماتالاعواماوالسنةهذءينالهاعربياولعل،دكرت"..وانتحنطنفي

.العامهداادبا"شالعصترشحالثقافيةهؤلسساتناانطواليتماوي؟طلقنهاالتيالمشهورةبالعبارةا!ولهذ؟ادكرنيلظد

.الجبدالادبءليهاينهضالتيالاركانعنمقانيفي.نحدثت-(إ!قصرها؟لىالجائعةالشعبجماهيرزحفتمحندما

المو!ةولعل"وقلت،"والممارسةوالثقافةالموهبة":انهاوز!تفئجرارة،ادنإ!شاعريتهدونتحللمووظيف!نهموظظشوفيكان

-وتتجلىممااكثر-عنهالحديثاودماوهي-القصةفيشنحلىدي!وانرئيسىشوفيوظيفةمثلمنالاديب،دبان!ننادياننايع!تقد

."الش!عرعداالكتابيةالمنونسهائرالثبابال!بومادباءب!بنانيعلمالا!؟لعاجيللبرج،1؟الخديوي

فالمو!4،الاشياءلواقعمخالفلرأيهدا"ةمعلقاالناقدفقال(سبابوبينبينهمماتقطعتكادبعيدةقرىفيمعلأمينثهطوتموظةون

ى51،الخطبةالى،الرسالةمن،الادبيةالانواعجميعفيتتجلى-شرارةفيهايعيثميالتي-بيروتفييعبهبحئمونلاف!م،1،إدن!يةالحبباة

الى،المسرحية(لى،القصيدةالى،،لمقالهالى،الدراسةاد؟اءببنانيعلم*؟والمفكرينوالادباءوالمكتباتلكنب1منفريبا

،"...الفلسفيالبحثالى،الروايةالى،القصةالى،الاقصوصيةتم،والفكريةالجسديةطاقانهماليوجمطعمإهميستمفدعمالاالش!باب

الثقفي.و؟لحجاجوافلاطونرسلبرتراندموهبةءلىالحجحوساقى؟مجلةاولكتابثمنايملكونلاهم

بالموءـبة.القصةاخصلمانييئضحالواردةعبارتيالىالرجوعومنالغدادبافيمن؟وخذ،كلوديل؟رةصاحيئوسفثوفىاءطنيد!وانانت

حتى،الفنونسائردونوحدهاالقصةفيالموهبةتتجلى:اقللملحاناابداعمنشوقياليهوصلما(نؤ(تككيف.اليوماكتبمماخيرا

فيتتجلىالموهية"انزعمتولكني،الشاكلةهدهعلىقالت!لييجيءبلق!ةليفكرشوفييكندلم،القصررعا؟ةبفضلكاخانرطخالد

"..الشعرعن(لكتابيةالفنونسائرفيتتجلىممااكثرالقصةالشهـ-رمصروفعجزسيسدمه!اولصغار!يرقمنها؟يفالخبز

في-زعميفي-ولكنها،موهبةالفنونسائرففي!الماضي

ف!يهااقطعفلمالجدالتحتملهذابعدوالقضية.اظيروالشعرالقصةانهلوالندوقفةشوفي(ماميقفانيمكنكانشاعركلنكمترى

.برايبؤسانتعتقدالا؟التنمعراءامرلقيماالرعايةمنلقي-الاخر-

ءلىيدللانه،الكريمالناقدنظراليهالفتاناحبماانعلى؟معاصرهنأوعنقصورهفيالكواملجملةفيكانحافظ

فض*"والروايةوالاقصوصةالمسرحيةفيالموهبةبتجليدأييخطلثسطاالاديبرفاهيةاغتبرانيفوليمنيفهمالاارجو

صا،ضيقمعنى"(لقصة"بكلمةأقصدلمانيوفهـاته.القصةعنالبؤسبان(لمؤمنينمنانيبل،خاطريفييد،رلاهذ؟،لا.لابداعه

(لعملذلك-مقاليسائرفيواضحهوكما-بالقصةعنيتوانما-خلالشخصيا-افدتولقد0الابداعتنرائطمنبالعذابوالاحساس

يفهيالقصوكلو!:ة،"القصموهبة"علىيعتمدالذيالروائيمنرصبدي؟نمعهاحسستماوالعذابالب؟سمنماضبننينسنتين

وردمنتلالتيالفنونتلك،جميعاوالمسرحيةوالروايةالاقصوص!ةكلالخوفولكن..النضجشمسىلفحتهةر"الحياتية"التجاهب

الادبي.للتعبيرافنيةاالوسيلةوتباينتالتسميةاختلفتمهماواحد،وايئسماتتقدالمواهبداذا،وعذابهبؤسهفيالاديبيرذلانالخوف

فالقصة،دقيقفنيمدلولدالببسالعربيةفي"القصة"واصطلاح!ادي!بثمةيعدولم،تانطقالابداعوشعلة،الاعماقلى1تسربط

..."رواية"سميتطالتوان،"اقصوصة"سميناهاقصرتانكغورشطبما،وابردعواوالشق9ءالعذابلاقواقدد،ائييخانواما

بمعناهاالقصةعنيتانيلهيتضحيقراـمقاليومنمان.عليهيقاسمماليسفهذا،وسواهمودي*نزودشويفسلأي

.الفضفاضالواسعالشقاءقتلممنهائلاعددا،وابد!وااثقاءفيعاشوالذرن1جوارالى

والخصل!ةالرسالة:الناقدذكرالتيالهـتابيةالفنونمنيلقىعنيسفرالذيالغربيللاديبانالىهذا.خبرهمي!صلناولممواهب،بم

الموه:ة،مناجردهالموانا.الفلسفيوالبحثوالمقالةوالدراسةالغرببلادفيموهـوبراشاب!أديبافان،العربيةظروفناغيرظرو!اموهبة

الرل!الةكتابة-الفنونهدهاناما.ش!ئيءكلقبلللموهبةابنفنفكللهتدفعالتيالمجلاتفيي!مشرب!االفاقةنفسهءنإبفعانيس!نطيع

-.نحة،ج-الظسفيةاوالادبيةوالىرراسة(لمقالهووصع،الخطةونحبيرلم؟ل!يوتشيودط!بلادنافيهـفهـالمجلاتو!يثت،وكأب)5(هقابلا

محلىمردودفذلك،والقصةالقصيدةتتطلبهالذيذاز4بىلقد!الموهبةعالى1!ادر-ذلكرة+-نفسهوجد،حيالمةديا!ؤي؟لن!احيلاق

افعرية"اوالقصصيةالتجربةوعينسانلهؤدرولو،صاحبهالطبف!ر،وا(صحفالمجلاتفيي!كتبمم،دخلهصنيعجبثران
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منوح!يركي-وانا،تستفيدانتحاولوالمجتمعاتالحكوماتان،نعم.قطبذلكقال

فكاني.النظامبهذابالاخذذلكمنالاستزادةعلىنحضها-التفرغدعاةداث!يكونبر،دبهوالارتقاءالتفدمالىيطمحالدبم!الاديبانسء

فيالعربيةالجتمعاتتغلوالايئبغي:يقولانيريدالناقدبالاستاذفهو،الماضيةالعبقريةالعقولبدءنرهااالتي(لادبببةبالاثارالانشغال

ادناءسائريرةحملممايتحملانلهيتسنى1كيمودلك،الاديبرعاية(سرادهاواستشفافجوهرهاحقيقةاستجلاءفيويجتهد!درس

وفئاته!الشعب.الفنية

ء:هـاللطيفالاديبلان،رجعياقولولا-"خلفي"منطقوهذااني":مقانيفيقلت..تشبيخوفبالعبقري،محبونممنوا*دواني

لانقرنا،المنطقهدافيسرنالحنولو-التقدميينعلىمحسوبلئرارة،وتهافتهضعفهنيتجسد،وضعتهصغيرادبيءملمنفرغتلما3

للعمالما:نقولانمناتقتضيالعجيبةالتهريفاتمنسلسلةالىاحدث؟!الخلوديستحقادباهذ؟..تشفيا؟لنارالقمهبانوهممت

والشيخوخة؟العجزضدوالثأمينالمكافآتوتقاضيالاجوربرفعيطالبونفلماذا؟االعظيمشعيخوفبلغمابعض(لىالقصةهدهاترقى:نفسي

يطالبونللمزارع!نوماأالمزراعيةالاراضيبتملكيطالبونللفلاحينوما"؟!بالخلودجديراليرماتب31

؟الارضمالكاستغلالمنيحميهمالذيالمزراعيةالعلاقاتتنظيمبقانونيقشولولا،يثرثرانما"ذلكيقولعندماوالسباعي:الناقدقال

تمر"انمجتمعاتهمعلىان؟القوانين9بهذتطالبالفئاتلهذهما-."!شيئا

الحاريثةالمتحضرةالاممجميعبهامرتالتيوالمشاقوانناعببالصعوباتاـ!اسنتاذيياشكرا

القرنفتياوروباورأسماليةالقيصريةروسياافطاعيةمنبدءا)انتجهبمايئتجهما،مارنلااناولاعنيه":نصيحةاليويسدي

مننجبرهأيتحملهمماتتحملانالفئاتهدهوعلى،(عشرالتاسعرم2حسابكلبعرفهو،نفسهمنالياسالىاضطروالا،انشيخوف

.."والميادينالحقولجميعفيالشعبابناءوموسكوواوديسايالطابينتنقلولا،الطبتعلمولا،طاغروغفيولد

!قوميا،فتأملوامرضكما-اللهسمحلا-مرضولا،"لغتليشتوالروسية

الناقد.عزيزييا،وبعدييننشأتالتيالصداقةغوركيوينيئها؟خسجتولا،تىجخوف

قبلالعناءيتحملون؟لعربالادباءيظلانالى،الانن،تدمموانت."...وتشيخوفغوركي

تظنانتاو.العناءهذامنينجيهـمالذيالامانبريبلغوااناكونانالناقدظنلقد!اتساعاا؟ثرتكوناناتمنىالتيللنظرةا

اوضاعهمتعرفلاادنفانت.الرباءالىيدعوماحبتهمفيليسان.جمياجلتهظروفايمشانمنيتطلبلذلك،تشيخوفمننسخة

ولعا.النت!ردورمنقربا،بيروتفيتحياانك.حقيقتهاعلىهـنسبقهممنيتتلمذونعلىفيالعالمالادباءجميعانعلمتلقد

فانه،الادبواما.لكرئيسيةمهنةآلتدريساوالوظيفةمنتتخددلك،/يصبحانفييفكراو،يصبحلممنهماحدا،-ولكنالعظماء

وروابتكتبمن.مؤجممافبحسبك،فيهشكل!ربحاعليكيدرانالانسانيستطيعالاالاشياءطبيعةمنفان،نفسهالسابقالاديب

عليهاوتتقاضى،اخرىوتغفلهاباسمكتارةتتوجها،الث.ردورلمختلفإ!اخراديباالاديبيكوناو،سواهانساناريمون

عدداانتعلمموليتك.حاجتكويقضمايغنيكالمكافاتمنالحاليئفيالنارؤصصيالقملافانا.الطشمن،ناقدي/،عأك!تخشلاثم

الطريقبهمضلتثم،والس!رالجهدبعدالكتبالفواالادداءموكبيراالىقصدتوانما..."بانهممت":قلت.وضعهامنفرافيرعد

فيالدارلموازرةيكفيمايومهموقتمنافتطعوااذاالا،الثسالى.الوىلاطريقيفيماضانافيمابضعفياحسالصميءنارننعبير

مكاتبادراجفيمطويةتزالمامعربةعديدةءتباانولتتعلم.الكتابنشراني.اديبكلب"يشعر-الياسلا-بالضعفالاحساسهذا

ترءـا..ءلىيقبلمنيءهـناقلوهافلا،العربيةالمهـنمختلففيالادباءفأتممىالمعقادوأؤرء،اصافيةالغتهني.نكونانفأتمىحسينطهافرا

نرارةاللطيفعبدلها!يترجماتفضل-مظ-بيروتفبمالئشرفدورواقرأ،الماتعةصورهفتعجبنيفبانينزارواؤرآ،تفكيرهدقةاوتىان

الابيدرسالذيالمثقفالاديبانساب-المجورجءلى،الصدتففان،الخالدتولستويواما.....الرائع4قيلمياةيأسنيةلموب!بر

حلب!في..هنازالرسميةالثانوياتفيإ!،نيالليبعضفيالبكاءالىيددعاننيمجتمعينوفنهانسانيته

وعثهـما.الاديبلكربةتفريجافيهان"ومنلانيالتفرعالىادعوانيويمعنيقر؟هاتشببخوفمسرحياتالىعادكلماشوبرناردكان

سرادةاللطيفعبدالسيدمنهيستفيداناجلمن،فليساليهادعوفيكان،المعريالعلاءوابو.وبالضعفبالاسىشعر،حوارهافي

الاقليمقصاصياصدقانياجلمنولكن...فناءكلفيعنهفهو:وقالوجههوفرببكي،القرآنعيهقريءاذا.نجليهلى،ءأتبمض

الذيالامينالمكانعنيلوبونفهم،السهرارهقهمالذينالسوديوالمعريشوصعدالشعورهذاوكلع.اللهكلامانهبكلامهذاليس

اليهادعو.طبيعيمخاصفياثارهمليضعواالسكينةالىفيهيخالحون.الفندرجاتاسمىالى

وجورج،وتامر،وصفدي،الكسانجان:الاصدقاءعيوناجلمنلنظاماللكوةمقاليمناستهدفتهاالتيالغايةءانت-6

البيك،المرحمنوعبدو!دوهـ،،والكياليين،والشيتي،وبغدادي،سالم.التفرغ

ومحيي،وزرزور،شنبوابو،وحورانية،المدرسوفاتحبالادب-حياةفيليس،لا":فقال،الناقدذلكفييوخالدن

ست-على-القتابوسائر....ومينة،ورفاعية،صبحيالدينعوافمنهوولا،والالمالرثاء(لىيدعوماالمعاصرالعربي

.العرباقطاروفياقليمنافي-والعقائداليولن!وصحيحطريقفيزنتجهالعربيةفالمجتمعات،مأساةفيامره

ببينما-راييفي-فانهمالتفرغ1منظيرفضونالذينالادباءوامابالصعوب،تتمرانعليهاولكن،(لادربشأنواءللأء،الادبمنالافادة

ووممنوببين..الابداعمنخوا؟همل"،رغامعي!نكشفانخائفوعلى،الحدنجةالمتحضرةالاءبمجميعبهامرتالتيوالمشاقوالماعب

ئتمبعىداموامانفرغكانفلا،الراهنةاوضاعكلفيعنهغنيةفيفيوفعا"4الث!عبابناءمنغيرهم.بتحملهممايتحملواانالادباء

متخمين!."والميادينالحقولجميع

.مألساةفييعيتة"ون،اللطبيفعبدصديقيرا،العرباء4الادانيطلبانه.العجبكأغاعجيبمنطق-بىيبدوفيما-وهذا

واما.بالامورءهرفانه(حسبكنتاديبي!كرهاانالأساةبعضومنفلهص،شكلاالالم؟يتحملونتراهموماذا...يتحملواانالادباءمن

الارهاب"بعضمنفذلك،"الادبيةالحياةعنبالغربة"ايايدمبكليسانذيكفبيلؤ،لولكممنه!مثلاالسعادةيتحملواانمنهميطلب

ادعاني،ثم.0...المعامرالعربيالاديبيعانيهالذي"الفكري.والالمالمرثاءالىيدكلوماالعربيالاديبجاةقي

با،عردة.يوصمبأناحقمناأينحوباصبع4ينتميرانرىءللظ.التحملالىيدعوما-حالءلعلى-يعانيامربيافآدبرجئا،ادن

سلاهـك!.ولكوالمجتممعاتالحكوماتاحض..بمتحتخمرالذياهإمنلاتتمالهادياوانا

السباصبفاضل.الادبمنوالات"ادةالادباءرءاقيعلى-الضهيفبصوتي-العربية
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السناباطومحانقوا"الاحمرالديك"صلاحعلمىالفجرواستقبلوا

الانسانذلكعايشىواانهم..كالقطنبيضاءلقءوب!رر!العربببهالفصهةازمةحول
و؟وابقىالكبنضرؤلمعةارفاتبين-ناقدنانظرفياكافه

عنصر،مرءالشرالىيجذبةالذيالتناقضمكامنعنثصفوا3واقىونيبكابفهلمحمدبرةام

."مباركةصباحية"في(لانسانهداغدي!باركونفراحواالخير

يرالولاكانكبماالجنوبالاقليمفبمهناللشبابالقصصي(لانتاجان3

ا!وصيدا("ارة!اوص،ابا!تاني.وهوالمننرقللادبالمض-رالوجهمنجزءا!و!الشوبيالاقايمفياعربيةاالقصةماتت*

الديرنمحييصد؟قن،(ن"؟كذ!كأليسي)ء..و(ل!بسالظلاءيةلادب!11،ت،بةعن"اءلر"ها"توؤفالواقعيةتيادتوقف*

ندعىولسناإ!"بالارضالمرتبطالرجلاعباء))حاملوبانهميعترف1صغارومشخ-موسمجوفجسيءالقصصمنانتجتماجميع*

..الادبيمجالناشواطيءءلىمراببهاكلارستقدالواق!ءكأبان!وتفاهة

الفئينضجهماكتملؤدالشباب(دباءناانندعىانزملكولامحمدالديرنمحييالناقدالاديببهاشاركالتيالاحكاماهمهـيهذه

نعتقدلكننا-!نهايرةللنضجكاناذا-النهانيالجنىحدووءروصياةلاث،تدفاعهخلالذلك.العربيةالقصةازمة"فيوبعة"في

ماانها7.ءير.اوتكوينيةةماتخلقتها31قداصيلةوخصبةجازمينبانموهبة..أءالغرالادابصفحاتعلىالعربيةالقصة

تزللىموهينسموخهاواحسستااطرادفينجمووق؟دةفيحبورارت"محيي))اننةولان؟لا،!.كأالاالاحكامهدهنناقشانوقبل

..الشبابالقحمةادبراءاصدرهااجفبا(،جموعاتفيءةمةلةرو!دهاةيالصضرة/رفعانارادلانهحنلأء؟ادءتورايفينعن4تطرؤفيوقف

فيتفاوتكانتواقيالمفمونيجانبهاعرضئاالتي(لمجموءاتزلمككأالعرببالقصةحياةعنيداةعانارادلقد!4قدمبلضسقهـعاى

..اخرىالىقصةومن.بةلاخرقاصهـ!لاالنةصكليجانبهامعرؤ-لأعلينااصتلطحىال!.وبيالاقليمفيعايهابالاووام..فحكم

ريفية"ريبورتاجات"باذهاالش!باباد؟ءانتاجكلعاىالحكمان!انالحكمان؟؟حنفيامحميي5؟"المتهم"وايهما"القاةصي"إ،ماا

الىنافددادؤعتالتي"السريعةللنزوة"وتأ،*بى..عيهدةمغالاةصغاراخموروتوسمجواعلانيسيىءالقصصمنالمنتورمستوى"

قصةتكونلا.انالمستغربمناليس..الجماعيالعر)ضالحكمهذااءت-رنشااذا.للادبالنقديالمجالزطاقءنخارجحكم"وتفاهة

.نكونانحقاالمدهشمنأليس؟؟المجاميعظككلفيجيدةواحدةاعتباربر،زص!ا!هاصفاتلانهاإحكماوثائقالمرصوصةالصفاتهذه

صديقناانيبدو؟مصطنعاا!تعالاالقصةفيالشبابادبمنتجاتكلء-نالازور:رلافوجمماالادبيالنقدمجالؤكباما!السبمجالفيفقط

وكفى..المجاميعهذهءلرفاتءلىسربعةنطرة؟لمالقاءاء"فىالناقدال!لممنجدعلنا..الزوبعةداخلوالشخبط((السريعةالنزوة"-

محهيطرحهاغريبةاخرىقضيةوثمة!!(ل؟محيصمعازاةالنقاداللها!النقدمنبرءلى"صعود

ناالناقديرقول!ايضاعلميس!دبدونولكن..شجاءةفياهـيناهـازتزث!ومنصعهة"انتقاءعمهية))الادبيا!:قدعمليئان

لتوقفتتءكأذلك..الجنوبيالادليممفيتوقفالواؤعيةزياروانبدلاالادريةارو(فداكجميع،النقد?إيةمزاواةؤيالمعاناة

تيارتوقفكيف!عجيباخرامروهذا..ابةالكعن"اءلامها))ءنبعهالادبلانالاذلككانوما..انسانيةءلالىاحتثتار"افيتحمل

واير-ن3لذلكالعلميإمييماالكالمبئومن..سيدياإ؟لواقعبةو!-الاسمب!تااكسمبهبةنترفبعة!قالذيواكاءأر..الانسان

!إ"لزقخبط"هكذا..شيءلا؟؟نستندوعدلأمالحكمهذااسسإنجترقانالفنيالذوقوبصيرةا)أنان،?ر..يميستطالذي

نضبت"ا!برتبحيرة))بانالىءحاربربئايام-اننقولتجظببعلاانناءاي!لىتهكفيتةكبماالقاعالىيهملا!ركودء:قاتاشالامواجحواجز

!إالمي!اهفيهارع-بىمنونشيرنقفاناماإ!ا(*اروتكوماتابرههىالالرسبانطببنمن

"الغطاس"عجز0.العجزهوؤ،نراالطبنالاالقلماعفيهناكلاان
تفرفوقدالانادبناارضيةسطءبرنجطي.نياردعية1الوان

....4-،ءالاداز؟نجهااقيالعربيةالقصةبانالح*م..(لنا؟دعجزاو

يهععك!بىثملناصعةالكالامللها*اوومنبهالتفأ؟ل"لمشرقفكنشح"اـوىجهخص!ولحماعلمهاالحكمالىوالوصول..تافهـةقصصلجنوبي1الاقليمفياثباب

-المجرىمعوقاتبكلوالقىوالسدمالسدودكل"(!ؤورهاامامجرفتتاراسيىءومفهـوم..4"النقدالعدالةضهبةيرعنبوو،دحكمبرالاعدامعليها

..البناءهياقىالنهدلوظيفة
فيصدئتالتيالاسلحةتلك..فكثيرةالحياةنهرمنحنياتفى..-..

..اهنياالاترهوحكمه!ياتا!رصيثياتالرمع!ان
القصة(رمةمعركةخللألفيالانزامحلكننا..الواؤعيةمح(ربة

..ا!جوركيتلامدةهؤلاءبان"الاشادةسلاح"هو..جديدا"لاحاء-لىويبهرناالنقدمشرصةءاىالات!جفالناؤهـ،طرح"دوانه"لا

لماكارثية"فتيلايجديولاءومدىقسدالسلاحهذاانوالحقيقةزاؤهـزاولكن..لماوالشك1(ضموذك!..جانبيهفيجالازتاهذامكونات

مدرهـتهفيوالتلمذةجوركياستاديةتعدلم..كها3معرفي"النقدصىهـرتالتكطالقصصيةالمجموعاتاسماءبذكرا؟تشالديرنمحيي

النقد!لا-المنغزهداكليتهـعيصطيراشيئايبداردوندلك.الشبابا*ة،ب!!ءلىالجنوجم!الاقليمفي

فوقدمعاتبضعبدرؤطفيسنكاننامنهظنا.قراءنهامش!ةنفسه

جوركيمدرسةانسانيةاجلالفييقرونالمخلصينالنقادكلانإ!عنهله19وعفا..ا!لهرصهـها..العربيةالقصة..الشهيدةجىة

وا!إادفالطريقةفيمعهيختلفونقدمنهمالمكث!يرينانبيد..الادبفيؤ-ىوجودهمبحكمالشبابالادباءعاىنأ-صهافرضتالواقعيةان

من!بممنبالوانالفنيعملهيرتسممنادبائناينمنوجدواذاملانهـ-..-واقميبنإكونواانالالهمكانماو!ؤلاء..الطشرينالقرن

الواقعو!لمدا..ادبائناعلىالواقعزءاجولئبرهوفهدا..جوربر.لوجهوجه،اخرىوءاءسوامرإرةءالميةحرباثارءلىعيونهمةننحوا

..الجديدةالواقعيةانها..قبلمنجوركيعلىاثرالذي!ونفسهضمائرءـسموامتصت.الم*د.،دةا)،جأةضجيجعلىاةدز"حموتؤتقت

دا!تماإ!يرؤلهانيمكن"ممتاز"نصبو..قيوقفانفياركانتماهؤلاءإ.الغدفي4واما..الارضفيالجديىالانسانالام

جريربةلآليستجوركيعاى)مذةفالت!والحياةالانسانتعنيالواقعيةبىسواؤدولذا!النفاقمعة!قبولاتتناؤىلوافعية1لاناث!اءواقعبتهم

....!!اذنلحما،-قى"ا،.ركةارض"فوقالشوكعاىوساروا"الدمقم!(نا)

يؤالجنوبيالاقليمفيا!مربرءةالقصةءلىالاعدامحك*صدراقد"فرحاتلجمهـورإ-ة"الحبوووو:وا.اعدازها"ن"الارض"

ء"تالذي"لان؟لمادا.ونصفصفحكأمن((كلاف))وؤ!مابساطةالانمحىلمنطيبةلمقةفبموعانقوا"لميانيارصصى))عنالسخروءش!فوا

ة-الدف!لمحوةفيموتهيؤ.ئريمصغيرااووصءبافدا1رالاليسنواذكهىداخلفيو!وروهوآءالهآلامهوه3وشارا(ر؟ءطفيالعامل

.."احرينشبانمواهبتؤسسا!تيالواعية"الموال"ءمهوغنوا..!للأنسانالحق!بق-قى"الصورة))اطار

66



الفني.المملالىالاديبالناقددؤيةيصقلان..اللذانهماوالانتقاءوؤصاروق.ادديسىإوس!و.وانضمي!م!ك!.ارثرؤاوياقتاج-إن

اوروباونقاد"العالم(لىالفنانرؤيةتصقلالثقافة"انكماتماماالس-طحيومالمف!الاليسوغيرهم.وائطوصي.اصمهـنوحو.كل:-كا

واذا..والانتقاءاكنقيبعمليتيخلالالنقدوظيفةيزاولون(نفسهمالدفع!ةؤوة))ديالعزاءولنجدلقهءفئ1"اتتلذاك.ا(ؤإوا!،-ة

الىالانالنظرةدائماتصجبحاالاليست"عند!مالقر(ءةكانتناؤدناي!قولهما،وهذا"اخرينكتابمواهبتؤ!سىا!لشيا!واع-كأ

..الانالنظرةمطردابداعو(لانتقاءالتنقيبعمليةمعاناةفان"الكونمصه"ء"الااقولةا!ذهازاءنحدلاونحنمحمدالدينمحهىاضعابا

جميعا.والكونوانتسسنلنقد1مهمةاليهاوصاتء،ءلىوالمحرةؤيرزسفا!ضا

القراءةعنالادباءلعزوففعلكرد-وقعالشابناقدناانويبدواكح!بالاسسالناقدلمطالمبةالمبررايضانررولا..و!-طحب"ةمحاركأ

الحادةالقراءةعنبالكتابةفاشنعاضالنقيضفي-لالكتالةوالاكنفاءءنوالبرهـهلنالش!وا!دنطبى"لاولمدلث.!هذاحكمه!يع)جمهـاأء-25!

..-اليدايةمدرفضالدينمحييص!رسن،لان..!فه((الدؤءةؤوة))
والشواهد.الاسسمنالخابرنقدهعليهيشهدماوهذا..المنهجية...

..مص!(ويتطورانبعضهمايكملانتوأمانوالنقد-الادبيالاثرانلاؤ!لامنهحالانص"ىتفحل(،ءماالفنيالاترءلىلقده./،!*-ىان

حيا.ادباينتجانلا"الريبورتاجية"والمصطنعالافتعال..انوكما*!ا!تحيبرفيررافرغ!

نتفثلىوالاعتمادالمؤلفيناسماءوحفظالمفهارسجمعانكذلك"الجنوبيالاةايمفيموجودةالممتازةالمواهبان"..زعم

..حيابانيانقداينتحلاطئموراتهموليورت?لى1ءادالن،ؤدعاىؤهـتلإوجبالنقدياضميراوززا!4

بوزالذيالا.تاجفيالمضعكسةاواهباتلكملامحة-!ببوى!ا.،!1

انهمالدكسا.نرةافةان"علىالدينمحييالصديقفوافقونحنلحقيقية1الاحكامالىالوصولالمثابرةبعض!"عالسهلمنوكان.!)ضور

"العقولصغارتلامذةيخاطبون(لقليةدرجاتفيدائما(نفسهميظنونطاقاتبشعبحالتفاؤلىمنوبدلاالمقصةءاـىالاعد(ماص*ةمرونبدلا

انهمالتلاميذمنالنقدلمهمةينيرونمنافةانمعنايتفقصديقناولعل..ناقصهااوانخاقةمكتملسبولدجنبخهـاكان1اذء،ندريلاحبلى

جزافويلقونيصئعونالضجةالمدرسةحوشط("فيدائماانفسهميظنونالنقدتأسيسعلىدائمايلحوهو-لمناقدناربنركناوماإ!وووها"--او

عقلامنهماكبرانهمليثبتواسنايصغرهملمنولغزحكمةانهعلىالقولتجريديةؤحباحهـامهويطلمقالمصادربفقريصابان-!ادرالمهعلى

بموتهـلحكمالىتوصلقدالناقدصديقنا(نمنوبالرغمإ!ايضا.ءطاقي!

حكمهصبشنتجاميهالواقعيالتيارووق!الجنوبيالاقليمفي(لقصةوادروبب..وانتقاءتنقيبعملمية-ؤاضاكما-النقدعمنيةان

يصلانكادانهالاشنابناعلىتخيمتافيالاتاجيالركودمرحلةمن

الاديبيعجزالثقافيالوضعبان":قالعندماالحقيقيةالنتيجةالى

كاتبايصبحانعنويعجزءبلالفراءالىانتاجهتقديمعنالشاب

كليةمنجلبتقنحنايضايةبانقطهلذرلمجالموئمانهبهمعإلفنيةمعههناكماهونتفق!صص/خ!زرلمرلملا

المستقيمالحبمالتقدوالىالرءايةالىتفتقرولكنها"موجودةالريفلع!لبنجممى"دؤهـتي

1نرمعناليتفقندعوونحئ"واخلاقيةفنيةغايةالىيهدفالذيضردافطحورج
وشاعالطيبةرائحتهاود؟عتسنينمندتبرعمتالفنيةالبذراتبعض.

حينقدالىتغتقرايضاوهي..الادبيةالمجالاتفيالمشرقلونها!م!!!ابط

والمولوداحق.01وريقا.نهامكوناتوتفسيرثنرانقهانوعبتحديدمستقيما-.-..-

بجولتغييرالايضعاءمعهذصحعبملك!نقآدمفقانامناج!ين!إفينحيلطىنعتقداولابدوعاطة*"!!1!!!ا!لما/أاااجمليلبماممامااا"ا.-.--

...و.حض51-1

بد!نتحريرهايعملالتيالجادةالمجلةالىتحتاجالممتازةواهب941ءا

وطلضاتتشفاغاوبدونالكبيرةالاسماءعلىاءتمادولدونالض

00"والسخطوالمقتبالكراهيةالمشبع(لادبياأ3

العررل!هانحنونلعيلبممنهاغيرفيبصعحيحذبم!لمنشو)إلانبالاعدلجبعليهالنهافي!صضللضاال!عوت!ا

.."ضعيفا--
:-سكا"ج-!ر--!!-!-ج!ير--

الواقعيالتيارنجوقفنحكمانالاطلاقعلىايضاالصحيحعيرومنلإ،*-.ء!07؟+"7?،*!--!*

احهـامالصدرانصحيحوعير.الكتاباقلاميكتنفركوداثمةلان+3يئ!ئ!!ش!-

الجنوبيالاقليمفيالقصصيالادببانمسوغاتوبدون4سريععامة.ء"ء

ايةنقدراندونلكذ..ولفاهةصغاراوقرموفجواعلانيسيءلمحنافيقىش005ئهمااجزاءممىج!برءحمسمةي

مز"لمم!قدلسليماصمحيحلحاولمسئوب!ةلكالنقدلح!يم!دايتعملمع!عئواليةلوسي!اءلمرةيحىلى3نهـ!تصضلمجصشساعلا--ا

لفحساتمنلفعةاولتحتيقعوالا!!النزيهةالمرهقةالوظيفة5-عار!رل!رضصالرسشجىكينهـص!و-4هـسؤلهىعس3-

.."الاخبار"بجر/بةالادبصفحةدكاترةإخيرهاالتيالزوبعة

يحجبحتىعكسهاوقصدحسنءنكانسواءالغثارنثيرألاالاس!م:فئبهالسفرانحالدالذهـغباهذاعنلسبضنى-لا

الاصدقاءمعرفةعليناتختلطلاوحونىبعضعنبعضهملاصدفاءالغبارإلى!اصممهـما!+الصبصيالرصئ!ءئها)،

مواج؟تنا؟فيوالريحالمنحدرفيكنااذاخصوصا..الاعداءمنعاوواح!فيوإفيالسضرقلمحاسنإبىخمميمنترجسموالدقي

بكابفضى/لمحمدالقاهر!47ه1-ص.ب-برم!ر-!

بىلقاءـرةالسوداليينالادباءرالطة
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.مببالالتذ؟المغهاالنيالاحهـاموارر!ات13هذاءنوا!ر...مييمأمييحورممحيحييمصحر

بر-رزت،(*"،لمحةعن!شبئوطا!رتببمورلموقفانقبعد)):فيقولة...ايضاالعربيةالقصةحو!

،امميسباكدولوقعيين.نمنصبمهمظلمترحمةادنتك!بالباعمالذلهحومى!ام!جموتلذ4الث-"!بامامبقلم!ى..سر.حم!ى.

......مسرعرعرعيسم

يحبى،الكببرالكانباينسيقفندريولا.الاتح؟هلهذاالاولىالممثلكان

للانبصكهزالماالذيالبدويكلحمودالرائدذالاتوكذلكحقيمجبيالدر!(لر،دتباولامنومنزناموضوعياردارجدانزودكنا

فيلىماج-لمح-!الاستاذاء.:شهماهلمح!وعاتثماني)!نلهءواصبءـ،مةثقافيةمشمكلةفي-الجنوبيالاقلبمفيلاداب1مر؟-ل-محمد

(!وحيدةتهمونهماانام؟ادريلا...بعدهإوتيمورجلياوتموريوفحانمنفبدلا.الىمربيالعالمفيالمثقفبئمنالكثير.ذ،ث!شكلا

؟وجرائرهمجلانه-هـفيوالنالجنوبيالاقليمواح!باظ،ثقاؤ"فييتشككنامنصورانضرعبهايذيارزطيرالدور

؟!ؤلاءءـيمفمنتث!ملالمدرجةتعميمااإثمبانعنحدي!ثهفيانثموابراوويمنتررففتررفاسماءتحتوتنكرهوانيتةبىهاجدىعهـلكل

وصلاحكماملوءادلالظولىولطفياحعاوعباسصالحرشديهمهلكأالهادؤ-الجادةاقشهدةالمتتىالمث!قفببىيعطلجو(يانجلقالحنفرب

جوه-رويوسفوهبهوسعد،مكاويوسعدواحسانوالسحارذهني.مشاكلهمفي

حم!ا؟هؤلاءاز؟اجمنموقفهوما!هميالرحمنودد?ادىوشك
....!......ر..كمالالدكتورءنمحمدالد،ئمحببستادالايقولكماوللاسف

ابىايه.منمضهميرهوامالدكستإرشكةفيالاخرىووقي!قدعنهنقولهءا!شيلمحنفسزكي

القص"كتابعلىاحكامهفيجد(نسرعمحييالاسنناذأنالحقيقةوالجرائدالمجل!توكذلكميتةخماالجن،الادبفيالقصةانوقررالحئف!بما

كأدراس!بدونللحديثانساقثمتفيالدكتورعذرهيكونوربماوالمتضملاءنلأنبم1والفجإصبمءاسوىفيهايتسلاالعزيزاقليمنافي

حنفي.و؟لدءتورالعربيةانقصةعنيرالاصمقاله!.:بمهـ،2وصنشروالمجلاتالجراقدهذءان؟لدنمحييالاستاذونسي،برالتفاهات

ؤ-صالعنفهذالماذامحييالاستاذفييحيرفيس؟النيثمانذي"ادريسفيوسف.عنهميداقعالذين!ؤلاءمنكبرافيها

والقصاصهنوالحماقةبالج"لووصغهمالجددالسعراءعلى؟لهجومفيينشرزالومازثر"للواقعمفنازوبفهمعاذيرةغيربنقاوةتميز

؟ااداشيءوكلالشيوحوالادباءفيسوىبيروتمجلاتتعرفهو"الخيروصباحوالمساءالجمهورقي

و!ف-نتافهةوقصصاسيئشعراهناكانعلىمتفقالجمبعانوؤ!"المحفطة"و!ي5691ضامالوطنةالثقاقةفيواحدةقصة

فت!ابمثقفبضاقدفا!جدر،الاخرينحسمابعاىوليىزرهـيمىلرالذيفيض-ببمانعلىالكلامو.رنجطبق.الخيرصباحفيذلكقبلنشر

نر....0101001.نراثفاعة(او؟لكيبرة(لاسماءعلىت!تمدنظرهفي)النيالشهـوبمجلهنشر

كاضيحددلعصهنناوجكلو!فمقافنئلع!عرلطوعييرابطهاورلولىقصلمهدالامحييمليوقراناومنفبلقصه!تلاثبهانشرالذيالمعامطابرووكذان.قصتين

سوىيقراونلاالذينالاغبتاءهؤلاءامامالطريقوينيروفهمباخث!صوابووسايمان،الموضوععنخروج"!صة41-.اءةجريدفيله

:يقولالقببمالصينيفهـالمثل.شيئا(لعالىث!ءنيفهمونولااترجماتالصورةبسفسوالجرائدالمجلاتنضهملاولكنتمامابهـ.!ؤور"رالمقامط

شمعة"اضيئواالظلام.زلعنواانمنبدلا"كلنشرؤقدهلساوغالبالنقاشوحيداما.تصور،1ار؟نيا!ظطئة

هـنوافيةدراسةواعطانااتنقافيمجتمعنامحييلنادرسهلخثلكلثلحدداىنستطيعولاالاداببمجلةلي،لىةحد-!ووءظثلاتمنهما

بر-رركللوثلىجداعابناواومزيزالجنوبياقليمنافيا!ة!أظلانهذءثءاوووظزةجددهـةاديةاتجاهات(لث!لقالقصصهذء

تعبيراست*ونصورهامنمورةايفيلانهاوجرائدهبمجلاتهعربيو!واحمديسرياغفللماذاوالاالاءجازدرجةفيليست؟لقصص

تطورنا؟تاريحمنمعينةمرحلةفيواقعناعنفيلهقراقديكو!-وربما-استادهادريسيوسفباءتراف

وؤصصوالقصةالغدفيكبقبلومن"كاميليا"قصنهالجمهورية

الال!ملوخذوبكنهمعليبمالهابنغس"ولمرالسهنيىطحاممميورالمطنمةدهوالوحمداوقرأالقصصمئاتكباووجدغالبيكو!ربماوبالطبع.للجميع

..........؟اصدقاءهملسناونحنذنبنافمامديقهمابصكتهلهمسودات

الاستادي!تمناهاالتيرلدرجةيصاواصننىامامهمالمش!ل!توتوصيحفيوالمجلاتفياتهامهللجرائدمتسرءاكانانهءلىيوافقنيانهاظن

محمد.الدين
..001..د+0101محيكذلكنشرتوقد.نظرءفي.ممتازيني!تبرهملمنتشروهياقليمنا

اعريص"انامسهجميعالنا.تببحلديالمن!ودلكللادابوتحياتي

-،ذول!ستالجنوبيالاقليمفيالقصةلتبو!ا.!ه!ص!ا!ةءلى،رفاع،ويالين،البقارالهاديلعبدقصصاوالجرائدالمج!تهذه

.الكسانجان،السباعيفاضل،شنبابوعالل،عزامسميرة
.و؟لسال!ممحم!الدين

مجيلمبانهالحنفيتورالىد3!قي،الدينمحييالاستاذكانواذا

الشيميامامالقاهرةيفرالابانهالدينمحيينتهمفنحنالعربالقصاصينانتاجير!وأ

مزاربي-الادباءجمعيةحب!ا!ماءاغفليف3والاالمجنوبيالاقليمفينالقصاصننناج

الدكتورحسينووف!ميعبدالرحمنمحفوطاغفلويهفعزامسميرةوتذكر

بر.*"*****-******-***********************"،فهميمنالرصوعبد"جديدميلاد"الرائعةبمجموعتهعيادشكري

امثلته:كانتانعواقفيالقصةصاب3تدكرحينحتىحراطوادوار

بم!التعريرمنمم!فيأجبراابراهبوجبرانوريوعبدالا"ايوبالنونذوذكراذموفقةنجر

يدكر4انبهاجدروكاىجداوةليلةقليلةقصهىسوىلهمبن!ررمحين

ك!"جديدعهـد"هيممتازةمجموعةبالقاهرةطبعالذيحضبلكشاكر

يم!لشرالىعرملاضطرارهاالت!ويررئاس!ةتاس!فكهغائبهـلىالقول-ضطبقوكذلكبالرسالةسواتاربعلمدةوكب

بسبب""هرببالوطنفيالثقافي"ءنهماطإ)9إب4.فرمانطعمه

العرو.هذافي((مافضتمات"؟بموادئزارةبرروا!لىءلىمهعى.إصوالاةاذالجضجمطالاقلمانجناءوةصشماودكن

4-نظرهفي-ممت!ارشيءفكلفيهيط!بعوماوقرائ"بادبالهالاقليمهدا

**-يربرءبر*ير*ء،بنأ7"،******ع!*?*ء*،**?،ء*ءبرع*ص.بة.؟ارتعسالاقلمبمهذاخارجضخمةواسماءشفاعة ي!4ورحاد"والم!!تحارجهممتارونالقصهوكتا!الاقايموواح!رج
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برجالرضالىريدانجرج!اوحوماوبينبييؤامتمساجلمةصيال.س"

اهـتنالمعلوف!اسكندرباسمالمقالبشرعيبرغماقبلوان4ل!كم.:ةءالمجىيلاصسدوو3

انئيوالسنتهمالحادةالمصرييننظراتنتحاشىوبذلك،لهوجودلا

م!ناومقطميشاميكلكاروتمجهاشاميااسموك..!5ي!هإ

يعطسىوخحمىيعضي!لسسلنننر!اللثوةلمصهكاليهذماإليل!رع!لبه!لممصع!تهد!(لولد2يصرسىحصرمبقد!لوالسد)أ!و

......ء..ع..0.1ر..،..اسلاوى!لىزاحم!

العادكأاللهجةالى

.عيوراوحاقداليهاارسلهااليالرسالةعلىاردهل،طويلاوترددتكثيراتمهات

:بالخرجحط7يطلبصحيفتكمفيسابقبعددونثرتمعلوفشفيقالاسننادلكم

ثم3791عامصتىاللغويالمجمععيسىالمعلمالمرحوملزموقدالمعلوفاسكندرعيسىالمعلموالدهالىنسبتهعماالاعتذارمني

حكايةقطاذكروهـممنيتهاددكتهثم،لبنانالىعاد،المستعمرللغاصسباقلامهمواجرواضم"!لرهمسخروااربعةرابعكان

التعس.الهلالمقال"العاميةوا!لةةالعربيةاللغة"بعنوانالهـرربمجلةنشرمقالوعن

علىالحديثللادبا،ؤرخالمسوقيعمرالا-تاذصديقيععر؟سكندرعيسىالىالمقالذلكنسبتوقدالمعلوفاسكندربامضاء

فيواثبتهبنصهفنقله2.91عامال!رربمجلةالمنشمورالمقالدلك-.ا!علوف

سيالىفيوذلك"الحديثالادبفي"؟ت،بهمنالاولالجزءنشرتموهاالتيالمرسالةلان،طويلاوترددتكثيراتمهلتقلت

العربيةاللغةبقزرالعربيمةالقوميةخنقالى(رر؟عمرينسعيعنكلامها!ستاذاستباحوقدبيخاصةهي،اخرىصحففينشرتوقد-

بالعامية.واستبدالهاالفصحىإ!عليهارديعنوسكتنشرهامعلوف

عنليمحيدلاكان،الادبشيوخلقدفيدوريجأءوعضدماتقديرالىولا،والتردداللالتمالىيدعونبىمااذنيثقام

ا!جنتيلخدمةافلامهمو(جرواضمائرهم!سخرواالذينالابطالذكرالواجبمناصبحبل،له3يالمبحصرميضسالحسيمرهفشاعر

الحديث"!دبشيوخ"3ن!اصيفيواردهوكمافذكرت،المحتلشي!وخ"كتبمفياوردتهاكمامبرقعةلا،الحقيقةتجصويرعلى

اشكندرعيسىوالمعلم،مصرمنالمنقباديوناصيفموسىسلامةاسمالحديثالادبتاريخكتابتجتبمجلوةسافرةبل"الحريثالادب

بالشسرج"حط"جريدةصاحبالهبلوعارف،لبنانمنالمعلوف.المعاصرالجيلانتباءوتسترعي

باللهجةالمعليىفاسكندرعجمسىالمعلميحررهاكانااتيشعقهبئالدم:والعاميةالفصحى

العامية.محاولةالمعلوفاسكئدرباسمالموقعالهلالمجلةمقالفي

المعلوفوقدشفيقللاسنادارسلتهالذيالخاصفيالكتابهداذكرتلغةبالىتمسكهتأخرءاسباباهممنبانالمعريالجمهورتوهمجررثة

الذيادخماصالكتاببنشرانهسسهسمحكمانشرءعليهالواجبكانالفرسانمعبهاالمصريينتمسكمنوعجب،الفصحىالعربية

لي.؟رسلهواحتسبم.العربيةيستخدمونلاوهم،مسامونوالافراكوالهنود

سجلتهعماالاءتدارشف"قىتادالاسمنيطلبماوبرغم،هدابرغماللغةمحلهاواحلتمدارسهافيدها3ترقدالمصريةالحكومةبان

فياهمسف!اني،للتاريخملكابوفاتهاعسىالذيوالىرءعنءتابيفي،الخطوةهذءعلىلاقدامهاعليهااثنىوقد،الانجليزية

عناعرفهممااحضرىالفياءاؤوللنبانيواعدءالحساسالشاعراذن(لمصريونيخطوهاانيجبالتياثانجةالخطوةانوراى

وعلماءالمصريالشعبالىنظر!"كانت!ليفولا،العلامةالعالموالدهوتكتب(الفصحى)اللغةهدهوالمجلاتالصحف.ندعانهي

مصر،......آخرهالى..بةالعاميةباللغة

المسيحالسيدؤول.هـنرلميةالرقيقالشاعرواعزيفيالمعلوفاسكندرعيسي(لمعلمعينعندمالاقولهتااقف

"!رسونوالاولادالحصرميئكلونالاباء"منزمرةتكونت3291عاموذلكبالقاهرةالعربيةاللغةمجمع

الربءلرنتحببساكاهرةوالثقافيةالفكرية.بالعاميةورمتهعليهحملمنكرةحملتالمكتاب

المرسومسوىتلكحملتهافيالاسترسالعنيمسدهاولم،المحدودة

((لظ!لا!مبة))حوليمسىبانتساحليالمرحومواسكات،بالتعيينصدرالذيالملي

الحاقدين.الطامحينالكتاباولئكآنذاكالمعارفوزير

قر(ت"في،"الظل"قصيدتيعلىتعليقهصعبهانيللاستاذاشكروغضوبدشئمقالعلمياجمعاعفوعيسىالمعلمعلىعز

ءلىا!قصيدةاخذهماعلىصغيرتهلبتنيولكن،"الادابمنالماضيالعددال!،فةالمقابلةهذهيقارلىانءاصهعز،رالقاهرةااللفةمجمع

.الاورانبينالخلطمنالتحيسةيردوان،صافيالصاعإ*يلانا!كرامتهوابت

ا!خرىالمقاطعبيئماالخفيفرءرمن5جاا!ولالمقطعبانأقرفأنالفالىءفي،الجدساعدعن-لهاللهنحفر-شمروقد.منهاباشد

فتغير.هتعمداجاءبلمنيسواكنلمذلكولكن.الكاملبحرمنينشببدوسواها(لقأهرةففيصحالمقالاتينشروراحالسيالىقلمه

فالمقطع.الشمعرعنهايعبرالتيالنفسيةاخالةابتعيرمرتبطهئاالئغملبنانصحففيثستالتيبمقالاتهوبباءـي-بمؤلفانه

والاح!ساسالت!افتمنا!ضاعرةاليهاانتهتالىتيالحالةعنيعبرالاولوقد،والجنوبيةالشماليةالاميركنينوصحفوال!راقوسوربا

تيوالى؟للهرحابفيوالامنو؟لسكينةالحنانالىوالحاجة،بالضعفوا-مكتبهمقالكلوتاريخعنواندكرعلى،المؤرخوهو،حرص

وءناجاته.اليهالابهالالىبهاادت.ننمرتهصحيفةكل

ادظءالقوة:اوقوة،في،،سابقةنفسيةحالةيحكيعنالثانيالمقطعبينمامقالاااغدبدةالعناوينتلكبينعرضالقيتوقد

و(دعيناغرورفيشمخناثورتناابان:عنوانه

وحدناسنبقىانا"العاميةواللغةالفصحىالىلغة"

..الخاعماقئامنالاعماقمنقوتنانمتضباس!ممذيلوءـوالمقالاطالعالكتبدارالىفوريمنهرعت

هانسيا!ستاذملاحطة؟ما،النةمرتغؤيالاصايالسببهو!هذا.المعلوفاسكندر

اثعزلزلشع!.ملل!ع!ذفاناالا،ل9لمقطعمنالاولالسطرعلىاكتفىوفد،ا!،يلالمجلةاليهاحملعيسىالمعلمالىوعدت
."القاهرةاضكسررتقصةالمقاللهذااننيقالوقدالمجلةردباناللهرحمه
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